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บทคัดย่อ 

    การศึกษาการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากัด เป็นธุรกิจประกอบกิจการประเภทชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบรรจุ
ภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดท าโครงการ รวมไปถึงการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและประกอบ
อาชีพในอนาคต จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ 
บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ท าให้คณะผู้จัดท าทราบถึงการห่อหุ้มวัสดุกันกระแทก
ระหว่างการผลิตรถจักยานยนต์และใช้วัสดุกันกระแทกในการห่อส่วนส าคัญของรถจักรยานยนต์
แล้วท าการตรวจเช็ครับรถจักรยานยนต์โดยพนักงานจากบริษัทขนส่ง มีการตรวจเช็คสภาพในเร่ือง
ของคุณภาพและข้อก าหนดด้านกฎหมายของแต่ละประเทศ รวมถึงตรวจเช็คความสวยงามภายนอก
และความสมบูรณ์ก่อนบรรจุรถจักรยานยนต์ลงแล็คที่ถูกออกแบบและสั่งท าขึ้นเป็นพิเศษเพื่อขนส่ง
รถจักรยานยนต์ไปยังต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ
คือความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเนื่องจากน้ าหนักของสินค้ามีน้ าหนักมาก ปัญหาเร่ือง
บรรจุภัณฑ์ยังขาดความโดดเด่นและความคุ้มค่าในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุน
ค่อนข้างสูง 

   การศึกษาและจัดท าโครงการคร้ังนี้โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าได้แก่ Microsoft 
Word ในการจัดท าเนื้อหาและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่ง
ขายต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด และใช้โปรเเกรม Microsoft 
PowerPoint ในการน าเสนอผลงานทั้งหมดที่ได้ศึกษา 
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บทคัดย่อ(ต่อ) 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้  สามารถทราบถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์
ก่อนการจัดส่งขายต่างประเทศและปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการศึกษาบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่ง
ขายต่างประเทศ สามารถน ามาเผยแพร่ความรู้ที่ได้โดยมุ้งเน้นการท างานที่เป็นระบบรวมถึงขั้นตอน
วิธีการการบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่งขายต่างประเทศ และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ือง
ความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ท าให้ประหยัดงบประมาณในการจัดท าโครงการ สามารถน า
ความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการท างานการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถเผยแพร่ให้
ผู้ที่สนใจได้อีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่าน 

อาจารย์ละออ อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดท าโครงการที่เสียสละเวลาให้ค าแนะน าแนวทาง

ในการศึกษาเป็นอย่างดีคอยให้ค าปรึกษาในการท าโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจนโครงการ

ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  กราบขอบพระคุณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ที่สละเวลาให้

ค าปรกึษาให้ความรู้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเล่มนี้ซึ่งท าให้โครงการ

เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ทางคณะผู้จัดท าส านึกในความกรุณาและซาบซึ้งในน้ าใจด้วยความจริงใจเป็น

อย่างยิ่งตลอดจนให้ความห่วงใยและอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ แก่คณะผู้จัดท าตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาดูงานอยู่ภายในบริษัท 

  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้

กรุณาอบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อนๆของคณะผู้จัดท า ที่คอยเป็น

ก าลังใจและอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

     คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 

หน้า 

บทคัดย่อ (1) 
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สารบัญภาพ (5) 
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บทท่ี 1  บทน า 1 
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 ลักษณะของกิจการและสินค้าของบริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 7 
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ใบคะแนนสอบน าเสนอ 
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สารบัญภาพ 
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ภาพที่ 2.10 รถจักรยานยนต์ประเภทรถครอบครัว 8 
ภาพที่ 2.11 รถจักรยานยนต์ประเภทรอเอ.ที. (AT)  8 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ซองกระดาษ 13 
ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ 13 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล         

  การบรรจุภัณฑ์ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือใส่

ลงในบรรจุภัณฑ์ปิด หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ คือการน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก 

แก้ว โลหะ และไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความแข็งแรง 

สวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดความพึง

พอใจจากผู้ซื้อสินค้าสิ่งที่ห่อหุ้มหรือใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการท าธุรกิจทุก

ประเภท เพราะนอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจ าหน่ายไปยังผู้บริโภคช่วยป้องกัน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์

อาหารและเคร่ืองดื่มซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ท าให้สินค้าโดดเด่นและ

แตกต่างจากคู่แข่งได้         

  การบรรจุภัณฑ์อะไหล่ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ให้สามารถรักษาสภาพ

ของตัวสินค้าไม่ให้เสียหาย เนื่องจากการส่งออกไปต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน  

สภาพของสินค้าจึงต้องมีการรักษา อะไหล่บางชนิดที่เป็นเหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดสนิม ส่วนอะไหล่ที่

เป็นพลาสติกหรือชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ปัญหาคือการกระแทกของสินค้าท าให้เกิดรอยหรือ

แตกหักท าให้เกิดความเสียหายการศึกษาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส าคัญบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับอะไหล่

และส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ จึงมีทั้งบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย  ที่จะห่อหุ้มและสัมผัสผลิตภัณฑ์

โดยตรงบรรจุภัณฑ์ชั้นในจะท าหน้าที่หลักในการป้องกันสินค้าจากความชื้นและอากาศ ที่จะท าให้

ผลิตภัณฑ์เสียคุณภาพบรรจุภัณฑ์ชั้นในท าหน้าที่ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่ให้ได้รับแรง

กระแทกจากภายนอกบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง  มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้  บรรจุภัณฑ์

ชั้นนอกสุดคือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ ท าหน้าที่ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ การขนถ่าย

สินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างการขนส่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์นี้ ได้แก่

หีบลังไม้ กระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายในและการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า  
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ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะท าการจัดส่งขายไปยังต่างประเทศมีอะไรบ้างที่ส าคัญจะต้องระบุไว้ 

เช่น จ านวน  ขนาด  รูปทรง  ชนิดของสินค้า ค าเตือน     

  ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ 

กรณีศึกษา  บริษัท  ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอร่ิง  จ ากัด  เพื่อจะได้ทราบถึงบรรจุภัณฑ์ที่เลือกในการ

บรรจุหีบห่อชิ้นส่วนประกอบอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 

วัตถุประสงค์          

       1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ         

       2.     เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ       

       3. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้กับ                           

  การจัดท าโครงการ       

       4.    เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ        

       1. สามารถทราบถึงการบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่งขายต่างประเทศ        

       2.     สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่งขาย  

               ต่างประเทศ                            

       3. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้

  กับการจัดท าโครงการได้             

       4.    สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

  



 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

ประวัติคความเป็นมา 

บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด 

( Honda Motor Co,Ltd.)ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ถือก าเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟค

เจอร่ิง จ ากัด ผลิตรถจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เอนกประสงค์ รวมถึงชิ้นส่วนเพื่อการประกอบ

ของฮอนด้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก่อตั้งเมื่อปี พ.ค. 2508 หรือราว โดยมีส านักงาน

แห่งแรกอยู่ที่ส าโรง เร่ิมแรกน าเข้าเคร่ืองยนต์เพื่อมาประกอบเป็นรถจักรยานยนต์ ก่อนจะย้ายมาเปิด

โรงงานแห่งใหม่ที่ลาดกระบัง เมื่อปี 2535 และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีก าลังการผลิต รถจักรยานยนต์ 

1,438,000 คัน เคร่ืองยนต์เอนกประสงค์ 490,000 เคร่ือง จ านวนพนักงาน พนักงานประจ า 3,517 คน 

พนักงานสัญญาจ้าง 5,001 คน (รวมทั้งสิ้น 8,518 คน) (จากข้อมูลล่าสุดในเดือน มิถุนายน พ.ศ.

2560)  

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 

 

รูปภาพที่  1: แสดงรายละเอียดของโครงสร้างองค์กรของบริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  
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ลักษณะของกิจการ 

   ฮอนด้า (Honda) เป็นบริษัทยานยนต์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 โดย มร.โซอิจิโร่ 

ฮอนด้า (Mr.Soichiro Honda) ภายใต้ค าขวัญขององค์กร Honda Global Brand Slogan คือ พลังแห่ง

ความฝัน หรือ Power of Dream โดยด าเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและมีส านักงานใหญ่ คือ 

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ประเภทรถจักรยานยนต์ (Product Categories) : แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ประเภทรถครอบครัว (Family) 

• ขนาด 110 C.C. ได้แก่ รุ่น WAVE110i, DREAM110i, SUPER CUB 

• ขนาด 125 C.C. ได้แก่ รุ่น Wave125i 

2.  ประเภทรถเอ.ที. (AT) 

• ขนาด 110 C.C. ได้แก่ รุ่น Zoomer-X, Scoopy i, Spacy i 

• ขนาด 125 C.C. ได้แก่ รุ่น Click125i 

• ขนาด 150 C.C. ได้แก่ ร่น PCX150, SH150i 

• ขนาด 300 C.C. ได้แก่ รุ่น Forza300 

3. ประเภทรถสปอร์ต (Sports) 

• ขนาด 125 C.C. ได้แก่ รุ่น MSX125 

• ขนาด 150 C.C. ได้แก่ รุ่น CBR150R 

• ขนาด 300 C.C. ได้แก่ รุ่น CBR300R 

4. ประเภทรถออน-ออฟ (On-Off) 

• ขนาด 250 C.C. ได้แก่ รุ่น CRF250L, CRF250M 

5. ประเภทบิ๊กไบค์ (Big Bike) 
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• ขนาด 500 C.C. ได้แก่ CBR500R, CB500X, CB500F 

• ขนาด 650 cc. ได้แก่ CBR650F, CB650F 

• ขนาด 700 cc. ได้แก่ CTX700N 

• ขนาด 750 cc. ได้แก่ NC750X, Integra S, NM4 

• ขนาด 1,000 C.C. ได้แก่ CBR1000RR 

• ขนาด 1,100 cc. ได้แก่ CB1100EX 

• ขนาด 1,200 cc. ได้แก่ VFR1200F, VFR1200X Crosstourer 

• ขนาด 1,300 cc. ได้แก่ CTX1300 

• ขนาด 1,800 cc. ได้แก่ GOLDWING, GOLDWING F6B, GOLDWING F6C 

 

 

รูปภาพที่  2 : แสดงรายละเอียดของประเภทรถจักรยานยนต์ (Product Categories) 
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วิสัยทัศน์และปรัชญาฮอนด้าสากล 

   ฮอนด้าได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของฮอนด้าทั่วโลกในปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 

โดยการมุ่งสู่ “การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ด ารงอยู่” (Striving to be the company that society 

wants to exist) ฮอนด้า มอเตอร์ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์และปรัชญาฮอนด้าที่เป็นสากล ในการให้

บริษัทฮอนด้าทั่วโลกได้น าไปประยุกต์ใช้ โดยมีพื้นฐานการด าเนินธุรกิจมาจากปรัชญาฮอนด้า 

(Honda Philosophy) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อพื้นฐาน (Fundamental Beliefs) หลักการของบริษัท 

(Honda Company Principle) และนโยบายการจัดการ (Honda Management Policies) ความเชื่อ

พื้นฐานของฮอนดา้ (Honda Fundamental Beliefs) ความเชื่อพื้นฐานของฮอนด้า นับเป็นหัวใจของ

ปรัชญาของฮอนด้า คือ หลักการของบริษัทที่เขียนไว้ เมื่อ พ.ศ. 2499 โดยหลักการน้ีตั้งอยู่บนความ

เชื่อพื้นฐานสองประการคือเคารพความเป็นปัจเจกชนและความยินดีสามประการ                                           

  เคารพความเป็นปัจเจกชน (Respect for Individual) ฮอนด้าเชื่อว่าคนเราเกิดมามี

ความเป็นอิสระ และมีลักษณะที่แตกต่างกัน อันเน่ืองมาจากความสามารถทางความคิด เหตุผล 

ความคิดสร้างสรรค์ และความใฝ่ฝันของตัวเอง การเคารพความเป็นปัจเจกชน โดยประกอบด้วย

แนวความคิดหลัก คือ ความคิดริเร่ิม (Initiative) ความเสมอภาค (Equality) และความไว้วางใจ 

(Trust) จึงเป็นเร่ืองที่ฮอนด้าส่งเสริมให้ เกิดขึ้นในบริษัททั่วโลกความคิดริเร่ิม 

 

รูปภาพที่ 3 : แสดงรายละเอียดความเชื่อพื้นฐานของฮอนด้าซึ่งประกอบด้วยเคารพความเป็น   

ปัจเจกชน และความยินดีสามประการตามล าดับ (จากซ้ายไปขวา) 

ความยินดีสามประการ (The Three Joys) ฮอนด้าเชื่อว่าคนที่เรามีสัมพันธภาพด้วย 

ไม่ว่าจะการติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ควรได้รับการแบ่งปันความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ได้

ประสบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแสดงออกในรูปของความยินดี 3 ประการ คือ ความยินดีที่ได้ซื้อสินค้า 

(Joy of Buying) เกิดจากการที่ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ความยินดีที่ได้ขาย (Joy of Selling) 
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เกิดจากการที่ผู้มีหน้าที่ในการให้บริการของฮอนด้าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ดี และได้รับความ

ไว้วางใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้ และความยินดีในการสร้างสรรค์ (Joys of Creating) เกิดขึ้นเมื่อ

พนักงานฮอนด้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการออกแบบและการผลิต ได้สร้างสรรค ผลิตภัณฑ์

คุณภาพ อันมีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ได้ตระหนักถึงความยินดีของลูกค้าที่

ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพดีเกินความคาดหมายเป็นที่น่าภาคภูมิใจ 

 

รูปภาพที่ 4 : แสดงรายละเอียดของปรัชญาฮอนด้าสากลซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 5 แนวทาง 

  



 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการ
บรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่งขายต่างประเทศกรณีศึกษา บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  ซึ่งมี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดและทฤษฎีด้านการบรรจุภัณฑ์ 

2. แนวคิดและทฤษฎีด้านการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก    
 3. แนวคิดและทฤษฎีด้านปัญหาและอุปสรรคในการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก 

4. นิยามศัพท์   

1. แนวคิดและทฤษฎีด้านบรรจุภัณฑ์       
  บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิต
จนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม     
  จากความหมายพอสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นหมายถึง เร่ืองของวิทยาศาสตร์และ
เร่ืองของศิลปะที่ใช้เพื่อการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและท าให้เกิดความเสียหายกับ
สิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือ
ลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้นๆจะต้องมีต้นทุนของการผลิตที่ไม่สูง
จนเกินไป    

ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์        
  1. รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า เร่ิมตั้งแต่การขนส่งการเก็บให้ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน  
แสงแดด และการปลอมปน  เป็นต้น       
  2. ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะ
สามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลน าลงบรรจุในลัง
เดียว  หรือเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ เป็นต้น   
  3. ส่งเสริมทางด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค  
 เห็น ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จะต้องท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที  
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จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิด
การตัดสินใจซื้อซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง 
(Silent Salesman) 
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
                         ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะมีส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี
คุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น โดยประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธี
ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

  1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 

  1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือเพิ่ม
คุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับ
ถือและอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์
โดยตรงอีกด้วย 
           1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมา เป็นชั้นที่สอง 
มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่ 2–24 ชิ้นขึ้นไป 
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง แรง
กระทบกระเทือนและอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น โดยตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์
ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่มจ านวน 1 โหล และสบู่ 1 โหล เป็นต้น 
            1.3 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาด
ใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ 
ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ขนส่งเท่านั้นเช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า และสถานที่ส่ง เป็นต้น 

  2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
            2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
ซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary  
            2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับ
หรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้เป็น
หน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษ
ลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล 
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3. แบ่งตามความคงรูป 
   3.1 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่เคร่ืองแก้ว (Glass 
Ware) เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก Thermosetting ขวดพลาสติกส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด 
เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานและป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 
            3.2 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi Rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่
ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนักและการ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 
            3.3 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท า
จากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบางได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีราคาถูก หากใช้ใน
ปริมาณมากและระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบและโครงสร้างมากมาย 

4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้     
            การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิตหรือนักการ
ตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ที่
คล้ายกัน คือเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์   
หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
   การป้องกันบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นก็จะต้องสามารถที่จะป้องกันสินค้าต่างๆได้เป็น
อย่างด ีโดยจะต้องสามารถที่จะป้องกันสินค้าของเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยจะต้อง
สามารถที่จะป้องกันน้ า ความชื้น ป้องกันแสง กันแก๊สต่างๆให้ได้ โดยจะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่อยู่
ในสภาพสมบูรณ์แบบมากที่สุดและจะต้องท าให้สินค้าของเราที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นมีสภาพที่
สมบูรณ์มากที่สุดนั่นเอง 

  การจัดจ าหน่ายและการกระจายบรรจุภัณฑ์จะต้องเหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อ
การขายของผู้บริโภค โดยจะต้องมีสภาพที่ทนทุกสภาพของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การ
โชว์สินค้า การขนย้ายก็จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ให้มากที่สุดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี
นั้นเราก็จะต้องค านึงถึงข้อน้ีด้วย 

  การส่งเสริมการขาย การที่เรามีบรรจุภัณฑ์เป็นของตัวเองนั้นเราก็สามารถที่จะ
ออกแบบให้มันมีความโดดเด่นและแตกต่างจากเจ้าอ่ืนได้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมาก 
เพราะเมื่อลูกค้าที่ เห็นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะท าให้ลูกค้าสามารถที่จะดึงดูดได้เป็นอย่างดีนั่นเอง 
สามารถที่จะเพิ่มยอดขายต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ถ้าเราสามารถที่จะสร้างความ
แตกต่างได้นั้นรับรองสินค้าของเราก็จะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วด้วยนั่นเอง 
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  บรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้า โดยมันจะต้องมีความเหมาะสมในแง่ของการ
ออกแบบต่างๆและจะต้องมีความสะดวกสบายในการใช้งาน  ความเหมาะสมของสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์นั้นถ้ามันลงตัวไปด้วยกันนั้นมันก็สามารถที่จะท าให้มีความสะดวกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ก็ยังสามารถที่จะออกแบบท าให้วัสดุนั้นรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ซึ่ งมันก็
จะเป็นสิ่งที่เราสามารถตอบแทนสังคมได้เป็นอย่างดีนั่นเอง 

   การเพิ่มยอดขาย การที่เรามีบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นแน่นอนมันสามารถที่จะท าให้สินค้า
ของเราสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี ถ้าออกแบบมาดี ออกแบบมาถูกใจลูกค้านั้นรับรอง
เลยว่าสินค้าของเราและบรรจุภัณฑ์ของเราก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อีกด้วย นอกจากนี้มันสามารถที่จะดึงดูดและท าให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะตัดสินใจซื้อ
สินค้าของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง แถมมันจะเป็นการเพิ่มยอดขายโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมาก
นั่นเอง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบรรจุภัณฑ์                  
        ราคาต้นทุนของวัสดุและบรรจุภัณฑ์      
        ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์     
        ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง     
        ราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์  
        ราคาของการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง       

วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์        
  บรรจุภัณฑ์กระดาษ       
  บรรจุภัณฑ์พลาสติก       
  บรรจุภัณฑ์โลหะ       
  บรรจุภัณฑ์แก้ว        
  บรรจุภัณฑ์ไม้                                 

  บรรจุภัณฑ์กระดาษ       
  บรรจุภัณฑ์กระดาษมีหลายชนิดผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
ตามความเหนียวความทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด กันทะลุสามารถตัด ดัด พับ งอได้ง่าย สามารถ
ออกแบบได้หลายแบบ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุดและน้ าหนักเบาที่สุด โดยทั่วไปกระดาษจะ
ยอมให้น้ าและก๊าซซึมผ่านได้ดี ไม่สามารถป้องกันความชื่นและความแข็งแรงเมื่อถูกน้ าหรืออยู่ใน
สภาวะที่เปียกชื่น มีความคงรูป พิมพ์ได้งดงามและสามารถใช้หมุนเวียน (Recycle) ได้จึงไม่
ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ สามารถท าเป็นหีบห่อได้มากมายตั่งแต่ถุงชนิดต่างๆ กล่อง กระดาษ ฯลฯ 
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ซึ่งแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าและสิ่ง 
แวดล้อม ดังนั้นคุณสมบัติของกระดาษที่ท าจากเยื่อไม้ธรรมดาจึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ขึ้นโดยการผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอ่ืนๆเพื่อให้สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์
และท าหน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทขึ้น      
  1. ซองกระดาษ (paper envelope) ใช้บรรจุสินค้า เช่น ใบเลื่อย หัวสว่าน ยาเม็ด 
และเมล็ดพืช การเลือกใช้ขนาดและชนิดของซองขึ้นกับชนิดของสินค้าและรูปร่างของสินค้าเป็น
หลัก 

    
  ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ซองกระดาษ 

    2.  ถุงกระดาษ (Paper Bag) มีทั้งแบบแบนราบ แบบมีขยายข้างและก้น และแบบ
ผนึก 4 ด้าน คุณสมบัติของกระดาษที่ใช้ขึ้นกับการใช้งานเป็นหลัก ถ้าสินค้าที่มีน้ าหนักมากควรใช้
กระดาษเหนียวซึ่งมีค่าของการต้านแรงดันทะลุและการต้านแรงดึงขาดสูง นอกจากนี้ยังมีถุง
กระดาษหลายชั้น (Multiwall Paper Sack) ส าหรับขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม 
สินค้าที่นิยม คือปูนซีเมนต์อาหารสัตว์สารเคมีเม็ดพลาสติก โดยส่วนใหญ่นิยมใช้กระดาษคราฟท์ 
(Kraft) ซึ่งมีความหนาบางน ามาซ้อนเป็นผนังหลายชั้น (Multiwall Bag) หรือเคลือบผิวแตกต่างกัน
ไปตามหน้าที่ใช้สอย          
  

  

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ 
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 3.  เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Molded Pulp Container) มีทั้งชนิดที่ท าจากเยื่อบริสุทธิ์ซึ่ง
ใช้บรรจุอาหารส าเร็จรูปและอาหารที่เข้าตู้อบไมโครเวฟได้ แล้วยังมีชนิดที่ท าจากเยื่อเศษกระดาษ
ซึ่งใช้บรรจุไข่ผัก ผลไม้สด และท าเป็นวัสดุกันกระแทก  
 

 

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป 

  4. กระป๋องกระดาษ (Paper Composite Can) เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้
จากการพันกระดาษทับกันหลายๆชั้น พันแบบเกลียวหรือแบบแนวตรง ถ้าใช้กระดาษเหนียวแต่
เพียงอย่างเดียวจะเรียกว่า Paper Can นิยมใช้บรรจุของแห้ง แต่ถ้าใช้วัสดุร่วมระหว่างกระดาษ
เหนียว แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์และแผ่นฟิล์มพลาสติกเรียกว่า Composite Can ซึ่งมักบรรจุอาหาร
ประเภทขนมขบเคี้ยวต่างๆ โดยฝากระป๋องมักเป็นโลหะหรือพลาสติก การเลือกใช้ต้องพิจารณา  
คุณภาพของตะเข็บระหว่างตวักระป๋องฝาและรอยต่อของการพันเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร่ัวซึม  

 

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากกระป๋องกระดาษ 
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   5. ถังกระดาษ (Fiber Drum) มีลักษณะแบบเดียวกับกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาด
ใหญ่ใช้ในการขนส่งเป็นหลัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วใช้บรรจุสารเคมีและยา   

 

ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ถังกระดาษ 

 6. กล่องกระดาษแข็ง (Paperboard Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก กระดาษแข็งมีหลายชนิด เช่น กระดาษขาวไม่เคลือบเป็นกระดาษที่เนื้อหยาบ 
น ามาใช้เป็นกล่องรองเท้าหรือกล่องภายนอกของขนมที่น าไปห่อด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง เป็นต้น 
อีกทั้งยังมีกระดาษการ์ดและกระดาษอาร์ตมัน เป็นต้น นอกจากนี้มีการเคลือบวัสดุอ่ืน เช่น วานิช 
หรือพลาสติก เพื่อปรับสมบัติของกระดาษให้ดีขึ้น เช่น กระดาษเคลือบใช้ในการบรรจุสินค้า 
อุปโภคและบริโภคกันมากเพราะสามารถพิมพ์ได้อย่างสวยงามและหาซื้อง่าย โดยรูปแบบของ
กล่องกระดาษแข็งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กล่องแบบพับได้ (Folding Carton) หรือ (Cardboard) 
และกล่องแบบคงรูป (Set-Up Box)  

 

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษแข็ง 
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7. กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการขนส่ง 
และมีปริมาณการใช้สูงสุด เนื่องจากเป็นกล่องที่มีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรงอีกทั้งยังสามารถพิมพ์
ข้อความหรือรูปต่างๆได้เพื่อดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาออกแบบกล่องกระดาษ
ลูกฟูกให้เป็นทั้งบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและชั้นวางสินค้า โดยโครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูก
ขึ้นกับชนิดของกระดาษคราฟท์ที่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดของลอน 
รูปแบบของกล่อง รอยต่อของกล่อง รวมทั้งรูปแบบการปิดฝากล่อง ในการออกแบบกล่องกระดาษ
ลูกฟูกนั้นต้องค านึงถึงชนิดและน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับน้ าหนักได้
ด้วยตัวเอง เช่น กระป๋องหรือขวดแก้ว การออกแบบก็จะค านึงถึงการต้านทานแรงดันทะลุเป็นหลัก 
ในทางตรงข้ามถ้าหากผลิตภัณฑ์มีน้ าหนักเบา บอบบาง การออกแบบก็จะค านึงถึงการต้านทานแรง
กดทับเป็นหลัก 

 

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูก 

 

ตารางที่ 3.1 ภาพตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT ของบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
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   บรรจุภัณฑ์พลาสติก       
  ในปัจจุบันนี้มีพลาสติกที่กันอยู่เป็นร้อยๆจ าพวกและแต่ละจ าพวกยังอาจแยกตาม
น้ าหนักโมเลกุลและความหนาแน่น ตัวอย่างพลาสติก PE (Polyethylene) สามารถแยกได้ตั้งแต่ 
LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) , LDPE (Low Density Polyethylene) , MDPE 
(Medium Density Polyethylene) และ HDPE (High Density Polyethylene) พลาสติกแต่ละประเภท
ยังสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโดยการท าปฏิกิริยากับพลาสติกอีกตัวท าให้เกิดพลาสติกใหม่
เกิดขึ้น นอกจากนี้กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันจะได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น PP 
กับ OPP เป็นต้น 

 

ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างสัญลักษณ์พลาสติกแยกประเภท 

   โพลิเอทิลีน (Polyethylene - PE)PE       
  นับเป็นพลาสติกที่มีการใช้มากที่สุดและราคาถูก สืบเนื่องจาก PE มีจุดหลอมเหลว
ต่ า เมื่อเทียบกับพลาสติกอ่ืนๆท าให้มีต้นทุนในการผลิตต่ า PE ผลิตจากกระบวนการโพลิเมอไรส
เซชั่น (Polymerisation) ของก๊าซเอธิลิน (Ethylene) ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงโดยอยู่ใน
สภาวะปราศจากตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ (Metal Catalyst) การจับตัวของโมเลกุลในลักษณะโซ่สั้นและ
ยาวจะส่งผลให้ PE ที่ได้ออกมามีความหนาแตกต่างกัน PE แบ่งเป็น 3 ประเภทตามค่าความ
หนาแน่น คือ              
  1. โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า (Low Density Polyethyleneหรือ LDPE) ความ
หนาแน่น 0.910 - 0.925 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร   

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000280/density-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001586/ldpe-low-density-polyethylene
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001909/hdpe-high-density-polyethylene
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/Polyethylen
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001586/ldpe-low-density-polyethylene
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ภาพที่ 3.9 ตัวอย่างบรรจุภัณพ์พลาสติก LDPE 

   2. โพลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Polyethylene หรือ 
MDPE) ความหนาแน่น 0.926 - 0.940 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร    
  3. โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethyleneหรือ HDPE) ความ
หนาแน่น 0.941 - 0.965 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร      

  Low Density Polyethyleneเป็นพลาสติกที่ใช้มากและชื่อสามัญเรียกว่าถุงเย็น 
มักจะใช้ท าถุงฟิล์มหดและฟิล์มยืด ขวดน้ า ฝาขวด เป็นต้น เนื่องจากยืดตัวได้ดีทนต่อการทิ่มทะลุ
และการฉีกขาดแล้ว ยังสามารถใช้ความร้อนเชื่อมติดผนึกได้ดี โครงสร้างของ PE จะสามารถ
ป้องกันความชื้นได้ดีพอสมควร แต่จุดอ่อนของ LDPE คือ สามารถปล่อยให้ไขมันซึมผ่านได้ง่าย 
แต่ทนต่อกรดและด่างทั่วๆไป นอกจากนี้ LDPE ยังปล่อยให้อากาศซึมผ่านได้ง่าย ด้วยเหตุนี้อาหาร
ที่ไวต่ออากาศ เช่น ของขบเคี้ยว และของทอด เมื่อใส่ในถุงเย็นธรรมดา คุณภาพอาหารจะ
แปรเปลี่ยนไปเพียงเวลาไม่กี่วัน LDPE ยังมีคุณสมบัติดูดฝุ่นในอากาศมาเกาะติดตามผิว ท าให้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ท าจาก LDPE นี้เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะเปรอะด้วยฝุ่น LLDPE เป็นการผลิตภายใต้สภาวะความ
ดันต่ า และเร่ิมจ าหน่ายในตลาดเมื่อปลายปี ค.ศ. 1970 ในปี ค.ศ. 1995 ตลาดโลกของ LLDPE มีมาก
ถึง 10,000 ล้านกิโลกรัม โดยนิยมใช้เป็นชั้นป้องกันความชื้นโดยการเคลือบกับ PE เบื้องหลังแห่ง
ความส าเร็จ คือมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า LDPE ธรรมดา ส่งผลให้ LLDPE แย่งตลาดของ LDPE แต่
จุดอ่อนของ LLDPE คือขุ่นกว่า LDPE จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงนิยมผสมเม็ดพลาสติกทั้ง 2 
ประเภทเข้าด้วยกัน โดยมี LDPE และ LLDPE ในอัตราส่วน 50/50 HDPE ประมาณ 1/5 ของ
พลาสติก PE ที่จะใช้เป็น HDPE และส่วนใหญ่จะเป่าเป็นขวด เนื่องจากความหนาแน่นที่สูงท าให้ 
HDPE มีความเหนียวและทนต่อการซึมผ่านได้ดีกว่า PE ที่มีความหนาแน่นต่างๆกัน แต่ยังไม่
สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีนัก จากการใช้ HDPE มาแทนที่ LDPE น้ าหนักของขวด

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001909/hdpe-high-density-polyethylene
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001586/ldpe-low-density-polyethylene
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สามารถลดลงได้มากกว่า 40% เน่ืองจากสามารถเป่าขวดที่มีผิวบางกว่า นอกจากขวดแล้ว HDPE ยัง
สามารถใช้เป่าเป็นฟิล์มหรือท าเป็นถาดที่ไม่ต้องการความใสมากนัก 

 

ภาพที่ 3.10 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก HDPE 

ตัวอย่างการใช้งานของ PE ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้      
  1. ใช้ผลิตเป็นถุงร้อน (HDPE) และถุงเย็น (LDPE) ส าหรับการใช้งานทั่วไป
สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป ข้อสังเกตถุงร้อนที่ผลิตจาก HDPE จะมีสีขาวขุ่น 
  2. ใช้ห่อหรือบรรจุอาหารได้เกือบทุกชนิดโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 
แต่ไม่ควรใช้ LDPE กับอาหารร้อน       
  3. นิยมใช้ท าถุงบรรจุขนมปัง เนื่องจาก PE ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าได้ดีจึง
ช่วยป้องกันไม่ให้ขนมปังแห้ง เนื่องจากสูญเสียความชื้นออกไป นอกจากนั้นราคาของ PE ไม่สูง
เกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของขนมปัง      
  4. นิยมใช้ท าถุงบรรจุผักและผลไม้สด เนื่องจาก PE ยอมให้ก๊าซซึมผ่านได้ดี ท าให้
มีก๊าซออกซิเจนซึมผ่านเข้ามาเพียงพอให้พืชหายใจและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชคายออกมาก็
สามารถซึมผ่านออกไปได้ง่าย ในบางกรณีจ าเป็นต้องเจาะรูที่ถุงเพื่อช่วยระบายไอน้ าที่พืชคาย
ออกมา            
  5. นิยมใช้ LDPE เป็นชั้นส าหรับการปิดผนึกด้วยความร้อน เนื่องจากกระดาษและ
แผ่นเปลวอะลูมิเนียมซึ่งนิยมน ามาใช้เป็นถุงหรือซองบรรจุอาหารไม่สามารถปิดผนึกด้วยความร้อน
ได้ จึงนิยมน า LDPE มาประกบติดกับวัสดุต่างๆเหล่านี้ โดยให้ LDPE อยู่ชั้นในสุดและท าหน้าที่
เป็นชั้นส าหรับปิดผนึกด้วยความร้อน ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ซองบะหมี่ส าเร็จรูป แผ่นปิดถ้วยโย
เกิต กล่องนมยูเอชที เป็นต้น        
              6. ฟิล์ม PE ชนิดยืดตัวได้ (Stretch Film) นิยมใช้ห่ออาหารสดพร้อมปรุง เนื้อสด
และอาหารทั่วไป รูปแบบที่นิยมใช้ คือใช้รองถาดอาหารแล้วด้วยฟิล์มยืดตัวได้  
             7. PE ไม่นิยมใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนยถั่วทอดขนมขบเคี้ยว 
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   โพลิโพรพิลีน (Polypropylene-PP)     
  PP มักจะรู้จักกันในนามของถุงร้อน ด้วยคุณสมบัติเด่นของ PP ซึ่งมีความใสและ
ป้องกันความชื้นได้ดีมากกว่าคร่ึงหนึ่งของ PP ที่นิยมใช้กันจะเป็นรูปของฟิล์ม อย่างไรก็ตามการ
ป้องกันอากาศซึมผ่านของ PP ยังไม่ดีเท่าพลาสติกบางชนิด เนื่องจากช่วงอุณหภูมิในการหลอม
ละลายมีช่วงอุณหภูมิสั้นท าให้ PP เชื่อมติดได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิล์มประเภท OPP ที่มีการ
จัดเรียงโมเลกุลในทิศทางเดียวกันจะไม่สามารถเชื่อมติดได้เลย คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งของ 
PP คือมีจุดหลอมเหลวสูงท าให้สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารส าหรับบรรจุอาหารในขณะร้อน  

 

ภาพที่ 3.11 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP 

การใช้งานของ PP กับผลิตภัณฑ์อาหาร       
  1.  ใช้บรรจุอาหารร้อน เช่น ถุงร้อน (ชนิดใส)    
  2. ใช้บรรจุอาหารที่ต้องผ่านความร้อนในการฆ่าเชื้อโดยที่ PP จะเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของวัสดุที่ใช้ผลิตซองประเภทนี้ ซึ่งนิยมเรียกว่า retort pouchซองนี้จะสามารถใช้แทนกระป๋อง
โลหะได้ บางครั้งจึงเรียกว่า Flexible Can 

 

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างซองหรือฟิล์มพลาสติก PP 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000473/retort-pouch-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%8C
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3. ใช้ท าถุงบรรจุผักและผลไม้      
  4. ใช้ท าซองบรรจุอาหารแห้ง เช่น บะหมี่ส าเร็จรูป (instant noodle) และอาหารที่มี
ไขมันอายุการเก็บรักษาไม่สูง เช่น คุกกี้ (cookie) ถั่วทอด เป็นต้น    
  5. ใช้ท ากล่องอาหาร ลัง ถาด และตะกร้า     
  บรรจุภัณฑ์ขนส่งอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้ PP อย่างมากมาย คือถุงพลาสติกสาน 
(Wooven Sacks) ที่มีขนาดบรรจุมาตรฐาน 50 กิโลกรัม ซึ่งทนทานต่อการใช้งาน วิวัฒนาการ
ทางด้านนี้ได้ก้าวไปสู่การผลิตถุงขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าได้ เป็นตัน ที่เรียกว่า FIBC (Flexible 
Intermediate Bulk Containers) ดังแสดงในรูปที่ 2.13 ซึ่งอาจจะมีหูหิ้ว 1-4 หู 

 

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างของถุง FIBC 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001776/cookie-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89
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   โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene Terepthalate-PET)    
  PET บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาเพื่อการบรรจุน้ าอัดลมโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นทางด้านความใสแวววับเป็นประกาย ท าให้ได้รับความนิยมในการบรรจุน้ ามันพืช
และน้ าดื่ม นอกจากขวดแล้ว PET ในรูปฟิล์มซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้
เป็นอย่างดี จึงมีการน าไปเคลือบหลายชั้นท าเป็นซองส าหรับบรรจุอาหารที่มีความไวต่อก๊าซ เช่น 
อาหารขบเคี้ยว เป็นต้น นอกจากนี้ฟิล์ม PET ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหลายประการ เช่น ทนแรงยืด
และแรงกระแทกเสียดสีได้ดี จุดหลอมเหลว เป็นต้น แต่ข้อด้อย คือไม่สามารถปิดผนึกด้วยความ
ร้อนและเปิดฉีกยากท าให้โอกาสใช้ฟิล์ม PET อย่างเดียวน้อยมาก แต่มักใช้เคลือบกับพลาสติกอ่ืน 

 

ภาพที่ 3.14 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก PETE 

   การเรียกชื่อพลาสติกยังสร้างความสับสนพอสมควรเพราะนอกจากชื่อเรียกตาม
สูตรทางเคมีแล้ว ยังมีชื่อทางพาณิชย์อีกด้วย อย่างไรก็ตามในวงการพลาสติกมักจะเรียกชื่อตามค า
ย่อในรูปภาพตารางที่ 3.15 ได้รวบรวมชื่อย่อที่ใช้เรียกพลาสติกชนิดต่างๆ ที่มีใช้ในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งมีชื่อทางพาณิชย์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ส่วนรูปภาพตารางที่ 3.14 แสดง
คุณสมบัติของพลาสติกที่นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร  
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ชื่อย่อ ชื่อเดิม ชื่อทางพาณิชย์ 

ABS Acrylenitrile  butadiene  styrene  

CA Cellulose acetate  

CPET Crystallised Polyethylene Terepthalate  

CTFE Chlorotrifluoroethylene  

EEA Ethylene-ethyl acrylate  

EPS Expanded polystyrene  

EVA Ethylene-vinyl acetate  

EVAL/EVOH Ethylene-vinyl alcohol  

HIPS High-impact polystyrene  

LDPE Low density polyethylene  

LLDPE Linear low-density polyethylene  

OPP Oriented polypropylene  

PA Polyamide Nylon 

PC Polycarbonate  

PE Polyethylene  

PET Polyethylene  terephthalate Polyester,Melinex,Mylar 

PETG Polyethylene  terephthalate  glycol  

PP Polypropylene  

PS Polystyrene Teflon 

PTFE Polytetrefluoroethylene  

PUR Polyurethane  

PVA Polyvinyl acetate  

PVAL Polyvinyl  alcohol  

PVC Polyvinyl  chloride  

PVDC Polyvinylidene  chloride Saran 

SAN Styrene  acrylonitrile  

  Elvax 

 

ตารางที่ 3.2 ชื่อย่อ ชื่อเดิมและชื่อทางพาณิชย์ของพลาสติกที่มีใช้ในอุตสาหกรรม                     
บรรจุภัณฑ์อาหาร 
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ตารางที่ 3.3  คุณสมบัติของพลาสติกที่นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร 
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ตารางที่ 3.4 ภาพตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

   บรรจุภัณฑ์โลหะ       
  หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะชนิดต่างๆ เช่น ดีบุก แผ่นเหล็กโครเมียมและ
อลูมิเนียมโลหะ เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมมาก บรรจุภัณฑ์โลหะมีคุณสมบัติ
แข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัยและมีรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน                 
ชนิดของโลหะที่ใช้ทาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่        
  1. แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) เรียกกันว่าแผ่นเหล็กวิลาส เป็นแผ่นเหล็กด าที่
น ามาชุบผิวด้วยดีบุกที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ  99.75 เพื่อเพิ่มความแข็งและทนทานต่อการกัด
กร่อนไม้เป็นพิษต่อการใช้บรรจุอาหาร ในปัจจุบันการชุบผิวที่นิยมใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถ
ควบคุมความหนาของการชุบที่ผิวทั้ง 2 ได้แน่นอน ใช้ท ากระป๋องบรรจุอาหารทั่วไป  
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  2. แผ่นเหล็กไร้ดีบุก (Tin Free Steel, TFS) เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามาชุบผิวด้วย
โครเมียมและโครเมียมออกไซด์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อนและการเกาะติด
ของแลคเกอร์ ปัจจุบันมีการใช้ท ากระป๋องบรรจุน้ าอัดลม อาหารทะเล น้ ามัน สีและฝาจีบ 
  3. แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum Foil) เป็นโลหะผสมของอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืน 
ข้อดีคือน้ าหนักเบาทนทานต่อการกัดกร่อน นิยมใช้ท ากระป๋องแบบ  2 ชิ้น เช่น กระป๋องบรรจุ
น้ าอัดลม กระป๋องฉีดพ่น                              
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โลหะมีดังนี้       
  1. กระป๋อง(Can)        
  กระป๋องโลหะส่วนมากท ามาจากวัสดุโลหะ ได้แก่ แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่น
อะลูมิเนียม เป็นบรรจุภัณฑ์โลหะที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่น คือ
สามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศ ก๊าซ ความชื้น และแสงได้ 100% มีความแข็งแรงทนทานต่อ
การพับงอสามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการและยังสามารถผ่านกระบวนการบรรจุแบบฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนสูงได้ ปัจจุบันนิยมใช้ เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม กระป๋องโลหะแบ่ ง
ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้คือ         
  1. กระป๋อง 3 ชิ้น (3 Piece can)เป็นกระป๋องที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้น คือตัว
กระป๋อง ฝาบนและฝาล่าง ได้แก่ กระป๋องที่ส่วนใหญ่ใช้บรรจุอาหาร มักจะผลิตจากแผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กไม่เคลือบดีบุก ขั้นตอนในการผลิตกระป๋อง 3 ชิ้น สิ่งที่จะสังเกตได้ชัดคือ 
กระป๋อง 3 ชิ้นมีตะเข็บข้าง ซึ่งแต่ก่อนการเข้าตะเข็บข้างจะใช้ตะกั่วเป็นตัวบัดกรี อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากตะกั่วที่ใช้อาจก่ออันตรายแก่ผู้บริโภค ในปัจจุบันโรงงานผลิตกระป๋องจะใช้ตะเข็บเชื่อม
ด้วยไฟฟ้าแทน               
  2. กระป๋อง 2 ชิ้น (2 Piece can) เป็นกระป๋องไร้ตะเข็บข้าง มีตัวกระป๋องและฝาล่าง
เป็นชิ้นเดียวกันและมีฝาบนอีกชิ้นหนึ่ง วิธีการขึ้นรูปกระป๋อง 2 ชิ้น มี 3 วิธีการคือ  
  2.1. กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มคร้ังเดียว (Drawn can)   
  2.2. กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊ม 2 คร้ัง (Drawn and Redrawn Can ; DRD can) โดย
ปั๊มคร้ังแรกจะขึ้นรูปเป็นถ้วยเตี้ยก่อน หลังจากนั้นจะปั๊มอีกคร้ังเพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางของ
กระป๋องเล็กลงและความสูงมากขึ้นตามต้องการ กระป๋อง 2 ชิ้นที่ผลิตโดยวิธีนี้จะมีความหนาเท่ากัน
ตลอดทั้งตัวและก้นกระป๋องยังสามารถทนความดันและสุญญากาศในกระป๋องได้  
  2.3. กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มและรีดผนัง (drawn and wall ironed can หรือ DI 
can) โดยปั๊มคร้ังแรกจะได้ถ้วยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับกระป๋องที่ต้องการ หลังจากนั้นผนัง
กระป๋องจะถูกรีดให้เบาลงและกระป๋องมีความสูงเพิ่มขึ้น  (ขั้นตอนการผลิตแสดงดังรูป) กระป๋อง
ประเภทนี้ตัวกระป๋องมีผนังบางกว่าก้นกระป๋อง สามารถทนความดันได้แต่ทนสุญญากาศภายใน
กระป๋องไม่ได้  จึงนิยมใช้บรรจุเบียร์และน้ าอัดลม  
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ภาพที่ 3.15 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะกระป๋องแบบ 3 ชิ้นและ 2 ชิ้น 

   2. ถังโลหะ (Metal drum)       
  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิ ยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่นิ ยมใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เคมีและ
อุตสาหกรรมทั้งที่เป็นของเหลว กึ่งเหลว เม็ดและผง เพื่อการขนส่ง เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สีทา
บ้าน สารเคลือบผิว ตัวท าละลาย กาว หมึก สารท าความสะอาด สบู่ อาหาร ยา เป็นต้น       

 

ภาพที่ 3.16 ตวัอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะถังโลหะ 

   3. กระป๋องฉีดพ่น (Metal aerosol) หรือกระป๋องสเปรย์   
  เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทอัดความดันที่บรรจุก๊าซท าหน้าที่เป็นสารขับความดัน และ
มีวาล์วซึ่งออกแบบให้สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์และก๊าซภายใต้ความดันได้ เมื่อกดวาล์วผลิตภัณฑ์จะ
ถูกพ่นออกมาเป็นละออง  

 

ภาพที่ 3.17 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะกระป๋องฉีดพ่น 
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   4. หลอดบีบ (Collapsible tube)       
  หลอดบีบเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง ท าจากอะลูมิเนียมให้
ความสะดวกในการใช้งาน 

 

ภาพที่ 3.18 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะหลอดบีบ 

 

ตารางที่ 3.5 ภาพตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT ของบรรจุภัณฑ์โลหะ 

   บรรจุภัณฑ์จากแก้ว        
  วัสดุแก้ว (glass) เชื่อว่ามีการค้นพบและใช้มาประมาณ 7000 ปีก่อนคริสตการ แก้ว
ผลิตจากการหลอมเหลววัสดุ ดังนี้ หินปูน (limestone) ประมาณ10 เปอร์เซนต์ โซดา (Soda) 
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ซิลิก้า (silica) ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และอ่ืนๆ เช่น อลูมิเนียม 
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โพแทสเซียม แมกนีเซียมออกไซด์น าไปหลอมละลายด้วยความร้อนในอุณหภูมิสูงประมาณ 2,800 
องศาฟาเรนไฮต์แล้วน าไปเป่าขึ้นรูปตามแบบเป็นภาชนะบรรจุรูปแบบต่างๆตามต้องการ เช่น ขวด 
แก้วน้ า จาน ชาม เป็นต้น           
  แก้วมีคุณสมบัติทางกายภาพใสสะอาดและปลอดภัย ทนความร้อนได้สูง มีอายุการ
ใช้งานนาน แต่มีน้ าหนักมากและแตกได้ง่าย เมื่อเลิกใช้แล้วสามารถน าไปท าความสะอาดแล้วน า
กลับมาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้หรือน าขวดแก้วที่แตกหักช ารุดไปบดเป็นเศษแก้วกลับสู่ขบวน 
การหลอมแก้วผสมกับวัตถุดิบอ่ืนๆหมุนเวียนผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ต่อไปได้อีก เศษแก้วช่วย
ประหยัดพลังงานในการหลอมวัตถุดิบได้ร้อยละ 25-32  ผู้ผลิตแก้วในประเทศซื้อเศษแก้วใช้เป็น
วัตถุดิบวันละกว่า 1 ล้านบาท         
  ขวดแก้วโหลแก้วมีใช้ตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันก็ยังนิยมใช้แก้วเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
หรือเคร่ืองดื่มเพราะถือว่าแก้วเป็นวัสดุเฉื่อย (inert) ที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับอาหารที่บรรจุและช่วย
ให้มองเห็นอาหารได้ชัดเจนกว่าวัสดุชนิดอ่ืน      
  สีของแก้วที่นิยมผลิตมี 3 สี คือสีใสเป็นสีทีใช้กันมากที่สุด สีอ าพัน (สีน้ าตาล) มี
คุณสมบัติในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดี จึงนิยมใช้เป็นขวดเบียร์และขวดยาบางประเภท สี
เขียวมีคุณสมบัติคล้ายขวดสีอ าพัน มักใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม            
ประเภทของแก้ว          
  โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้ว แบ่งออกเป็น  3 ประเภท 
ดังนี้คือ           
  1. ขวดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุของผลิตภัณฑ์
ทนความชื้นได้สูงป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ าได้ ขวดแก้วแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
  - ขวดปากแคบ (Bottle) ใช้บรรจุของเหลวทั่วไป เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ เหล้า 
เบียร์ ซอสปรุงรส              
  - ขวดปากกว้าง(Jar) คือขวดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากตั้งแต่ 48 มิลลิเมตร
ขึ้นไป ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์กึ่งของเหลว เป็นชิ้น ก้อน เช่น น้ าผึ้ง แยม เคร่ืองส าอาง เป็นต้น 
  - ขวดรูปทรงพิเศษ ใช้บรรจุเคร่ืองส าอาง น้ าหอมที่มีราคาแพง 

 

ภาพที่ 3.19 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แก้วขวดแก้ว 
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   2. หลอดแก้ว หลอดส่วนใหญ่มีรูปทรงกระบอก หลอดแก้วแบ่งเป็น  3 กลุ่มคือ      
  - หลอดที่มีผนังตรงใช้ได้กับสินค้าทุกชนิด เช่น ยา เหล้า ฝาปิดมักเป็นจุกไม้คอร์ก 
พลาสติก                
  - ขวดแก้วเล็กๆ (Vials) ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีปริมาณน้อย คอขวดมี
หลายแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับฝาปิดชนิดต่างๆ เช่น คอร์ก ยาง พลาสติกและโลหะ  
  - กระเปาะแก้ว (Ampoules) ท าจากแก้วโซดาหรือแก้วที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง 
มี 2 ชนิด คือกระเปาะแก้วก้านแคบส าหรับบรรจุของเหลวและกระเปาะแก้วก้านกว้างส าหรับบรรจุ
ผงการปิดผนึกใช้วิธีหลอมก้านหลอดให้ละลายติดกัน ใช้เคร่ืองจักรอัตโนมัติเพื่อช่วยในการสร้าง 
บรรจุปิดผนึก 

 

ภาพที่ 3.20 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แก้วหลอดแก้ว 

  3. ขวดคาร์บอย  (Carboys) เป็นแก้วขนาดใหญ่มีรูปร่างแบบบอลลูนหรือรูป
ทรงกระบอกใช้บรรจุสารเคมีที่กัดกร่อนวัสดุอ่ืนๆได้ ขวดคาร์บอยมักเป็นขวดแก้วที่มีสีเขียวอ่อน 
ซึ่งจะมีความทนทานต่อสารเคมีมากขึ้น 

 

ภาพที่ 3.21 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดคาร์บอย 

  ส่วนประกอบของขวดแก้วประกอบด้วยสามส่วน คือปาก ล าตัวและก้นขวด ปาก
ขวดมีความสัมพันธ์กับการเลือกฝาสอดคล้องกับวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในขวดและวิธีน าผลิต 
ภัณฑ์ออกมาใช้            
  บรรจุภัณฑ์จากแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีมาช้านานและเป็นที่นิยมมากก่อนการ
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พัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก ข้อมูลด้านคุณสมบัติของวัสดุส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่
ควรรู้เพราะอย่างน้อยๆจะท าให้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 
ข้อดีแก้วไม่ท าปฏิกิริยากับสารเคมีไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือรสชาติของอาหารเปลี่ยนไป เหมือนอย่าง
บรรจุภัณฑ์บางชนิด เช่น พลาสติก เหมาะส าหรับการเก็บอาหารเป็นเวลานานเพราะสามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและอากาศได้ดีมาก สามารถเก็บสารที่มีระเหยไว้ได้อย่างดี มีความ
โปร่งใสท าให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน สร้างความรู้สึกต่อผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีราคา
แพง บรรจุภัณฑ์แก้วไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อถูกแรงกระแทกในระหว่างการขนส่งและขนถ่าย
สินค้า            
  ส่วนข้อเสียบรรจุภัณฑ์จากแก้ว คือแก้วถูกหลอมด้วยความร้อนและน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ มีความคงทนต่อความร้อนสูง ท าให้สามารถใช้กับกระบวนการบรรจุที่ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิ
สูง มีน้ าหนักมาก ถ้าถูกแรงกระแทกมากๆจะแตกและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ไม่เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ประเภทมีปฏิกิริยากับแสง ในการผลิตขวดแก้วใช้อุณหภูมิสูง ซึ่งมีผลต่อราคาของ
บรรจุภัณฑ์แก้วสูงขึ้น 

 

ตารางที่ 3.6 ภาพตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT ของบรรจุภัณฑ์แก้ว 
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บรรจุภัณฑ์ไม้          
  -ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติใช้ท าเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ลักษณะ
ของไม้ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 

-ไม้จริง เช่น ไม้ยางพาราหรือไม้เนื้อแข็ง 
-ไม้อัด เป็นแผ่นบางๆจากไม้ซุง แล้วน ามาติดกาวให้เป็นเส้นใย จากนั้นอัดด้วย
ความร้อน 
-แผ่นชิ้นไม้อัด ท ามาจากเศษชิ้นไม้มาสับอัดติดกันให้เป็นแผ่นด้วยกาว 
-แผ่นใยไม้อัด น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ามาท าแผ่นใหม่ 

 

ภาพที่ 3.22 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้ลังไม้ 

            ในการที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถคุ้มครองสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพดีตั้งแต่
ออกจากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค  สินค้าบางชนิดต้องการการดูแลและปกป้องเป็นพิเศษ การ
บรรจุภัณฑ์จึงมีการน าวัสดุกันกระแทกเข้ามาช่วยในการบรรจุภัณฑ์สินค้า    

วัสดุกันกระแทก            
  วัสดุกันกระแทก คือวัสดุที่ถูกน ามาใช้ เพื่อ ปกป้องสินค้าจากการ สูญเสีย
เนื่องมาจากการกระแทกอย่างรุนแรงหรือการสั่นสะเทือนระหว่างกระบวนการขนส่งเคลื่อนย้าย
และขนถ่าย            
             หลักการพื้นฐานที่ส าคัญ 2 ประการของวัสดุกันกระแทกในการป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้า คือ         
  1. วัสดุกันกระแทกถูกน ามาใช้เพื่อดูดซับแรงกระแทกและปกป้องการส่งผ่านแรง
กระแทกมายังตัวสินค้า         
  2. วัสดุกันกระแทกมีประสิทธิภาพในการลดการเคลื่อนที่ของสินค้าในหีบห่อ ซึ่ง
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เป็นการลดการเคลื่อนที่มากระแทกกันจากการสั่นสะเทือน     
  ในปัจจุบันมีวัสดุหลายชนิดได้รับการน ามาใช้เพื่อท าหน้าที่เป็นวัสดุกันกระแทก 
การเลือกใช้วัสดุที่ให้ผลในการคุ้มครองเพียงพอ ในระดับราคาที่เหมาะสมจะช่วยควบคุมต้นทุน
ของสินค้าและลดการสูญเสียของสินค้าลงได้   

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวัสดุกันกระแทก      
  1. รูปทรง ขนาดและน้ าหนักของสินค้า      
  2. ความเปราะบางของสินค้า      
  3. ความแตกต่างของการขนส่งแต่ละแบบว่าได้ รับแรงกระแทกและการ
สั่นสะเทือนแบบใด ขนาดของแรงประมาณเท่าใด      
  4. คุณสมบัติ ราคาและการใช้ประโยชน์ของวัสดุกันกระแทก แต่ละชนิด   

   การค านวณ        
  ในการขนส่งในแต่ละเส้นทางจะได้รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนแตกต่าง
กันไป นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายด้วยคนหรือเคร่ืองจักรกล อาจเกิดการตกหล่น การโยน ได้มี
การศึกษาความเป็นไปได้ของการตกหล่นจากการเคลื่อนย้ายด้วยแรงคนขณะปฏิบัติงาน พบว่า
ส าหรับหีบห่อที่น้ าหนักมากและส าหรับหีบห่อที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 35 กิโลกรัม ระยะตก
โดยประมาณจะค านวณได้จากสูตร       
  h = 60 – M x H        
  เมื่อ h = ระยะตกเป็นเซนติเมตร      
  M = น้ าหนักของหีบห่อเป็นกิโลกรัม     
  H = มิติที่ยาวที่สุดของหีบห่อเป็นเซนติเมตร       
เช่น หีบห่อชิ้นหนึ่งมีน้ าหนัก 30 กิโลกรัม และมีด้านยาวสุด 30 เซนติเมตร จะมีโอกาสตกที่ระดับ
ความสูงอย่างน้อย 30 เซนติเมตร อนึ่ง การเคลื่อนย้ายด้วยเคร่ืองจักร เช่น รถโฟร์คลิฟท์โอกาสตก
หล่นจะน้อยลงกว่าเคลื่อนย้ายด้วยแรงคน แต่ถ้ามีการตกแล้วระยะตกอาจจะสูงถึง 1.5 เมตร        
ชนิดของวัสดุกันกระแทก         
  วัสดุกันกระแทกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ แผ่นกระดาษลูกฟูก โฟมพอ
ลิสไตรีน โฟมพอลิ – ยูรีเทน โฟมพอลิเอทิลีน แผ่นพลาสติกอัดอากาศ ฝอยไม้และฝอยกระดาษ 
วัสดุแต่ละชนิดมีคุณลักษณะประจ าตัวและความเหมาะสมต่อการใช้งานแตกต่างกันไปดังนี้    
  1. แผ่นกระดาษลูกฟูก        
  ใช้ท าหน้าที่แผ่นรองตัวกั้นหรือแผ่นกั้น เพื่อเก็บสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์หรือท า
หน้าที่เป็นตัวห่อหุ้มสินค้า แผ่นกระดาษลูกฟูกมีข้อจ ากัดในการดูดซับแรงกระแทกอย่างรุนแรง 
และไม่คืนรูปกลับเป็นอย่างเดิม หลังถูกแรงกระท ามีการดูดซึมความชื้นและอ่อนตัวลงในสภาวะ
อากาศที่มีความชื้นสูง แต่เนื่องจากการที่สามารถน ากลับเข้ากระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
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ได้ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาจากเศษวัสดุเหลือหลังใช้งาน ตัวอย่างการน ากระดาษลูกฟูกมาใช้งาน 
ได้แก่ การใช้แผ่นชนิด 3 ชั้น ในการกั้นแบ่งช่องของกล่องบรรจุเคร่ืองแก้ว เพื่อป้องกันการกระทบ
กระแทกซึ่งกันและกันหรือใช้ท าหน้าที่ลดการเคลื่อนที่ภายในกล่องหัตถกรรมที่มีรูปทรงแปลกๆ 
ชนิด 2 ชั้น (กระดาษ ลูกฟูกหน้าเดียว) ใช้เพื่อการห่อหุ้มเป็นหลัก เช่น ใช้ห่อหุ้มชิ้นส่วน ของ
เฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร 

 

ภาพที่ 3.23 ตัวอย่างกระดาษลูกฟูก 

   2. โฟมพอลิสไตรีน        
  โครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิดน้ าหนักเบามาก มีคุณสมบัติที่ป้องกันการกระแทกได้
เป็นอย่างดี ไม่ดูดซับความชื้นแต่มีขีดจ ากัดในการคืนรูป ท าให้ไม่เหมาะกับงานที่รับการกระแทก
อย่างรุนแรงหลายๆคร้ัง ลักษณะกึ่งแข็งสามารถขึ้นรูปทรงที่ซับซ้อนได้ในราคาที่เหมาะสม เช่น ใช้
ในรูปของการท าตามแม่แบบเฉพาะตามรูปแบบของสินค้าแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดความหนาต่างๆและ
ชิ้นเล็กๆ ในกรณีใช้งานมากๆการใช้แม่แบบในการผลิตจะดีมากและถ้ามีการใช้น้อยจะใช้วิธีดัดขึ้น
รูปได้จากแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีความหนาต่างๆ ส่วนชิ้นเล็กๆมีการผลิตในหลายๆรูปทรงและสามารถ
เติมสีลงไปช่วยเสริมให้เกิดความสวยงาม โฟมพอลิสไตรีนมีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่การใช้งาน
ก่อให้เกิดปัญหาเศษวัสดุเหลือหลังใช้งานเพราะสลายตัวยาก ตัวอย่างการน าโฟมพอลิสไตรีนมาใช้
งาน ได้แก่ การน าโฟมชนิดขึ้นรูปจากแม่แบบใช้กับพวกเคร่ืองแก้ว เซรามิก อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีความประณีตชนิดชิ้นเล็กๆใช้ส าหรับเติมในช่องว่างของกล่องที่ใช้ในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงแปลกๆ 
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ภาพที่ 3.24 ตัวอย่างโฟมพอลิสไตรีน 

   3. โฟมพอลิยูรีเทน        
   โครงสร้างมีลักษณะเป็นเซลล์เปิดจนถึงมีเซลล์ปิด 80 เปอร์เซ็นต์ ยอมให้
อากาศหนีออกเมื่อได้รับแรงกระแทกและดูดอากาศกลับเมื่อหมดแรงกระแทก การคืนรูปดีมากท า
ให้เป็นวัสดุกันกระแทกที่ดีไม่ดูดซับความชื้นในอากาศ  มีการใช้งานทั้งชนิดขึ้นรูปจากแม่แบบมา
ก่อน และขึ้นรูปด้วยการฉีดเข้าไปขยายตัวในช่องว่าง ในกรณีขึ้นรูปด้วยวิธีฉีดให้เข้าไปขยายตัวใน 
ช่องว่าง สินค้าจะถูกน ามาห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติก (ปกติใช้ฟิล์มพอลิเอทิลีน) เพื่อป้องกันการติด
ของโฟมที่ใส่ไม่ให้เกาะติดสินค้า จากนั้นวางสินค้าดังกล่าวลงภายในกล่องแล้วฉีดโฟมลงในที่ว่าง 
การใช้เคร่ืองเติมโฟมประเภทมือถือจะช่วยให้ท างานสะดวกมากขึ้น การใช้งานโฟมชนิดนี้จะพบใน
การห่อสินค้าที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เคร่ืองมือมีราคาแพงหรือสินค้าที่มีขนาดรูปทรงเปลี่ยนแปลง
บ่อยมากๆ จนไม่คุ้มกับการลงทุนโฟมชนิดขึ้นรูปมาก่อน 

 

ภาพที่ 3.25 ตัวอย่างโฟมพอลิยูรีเทน 
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   4. โฟมพอลิเอทีลีน        
  มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเซลล์ปิด มีการคืนรูปดีหลังรับแรงกระแทก น้ าหนัก
เบา ทนทานต่อสารเคมี โฟมพอลิเอทิลีนมีการใช้ 2 รูป คือ ครอสลิงค์ (crosslink) นันครอสลิงค์ 
(non–crosslink) ชนิดครอสลิงค์จะมีน้ าหนักมากกว่าและมีราคาแพงกว่าชนิดนันครอสลิงค์ แต่จะให้
สมบัติในการเป็นวัสดุกันกระแทกที่ดีกว่า มีการผลิตโฟมชนิดนี้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมที่มีความหนา
ต่างๆสามารถตัดหรือเลื่อยแล้วน ามาเชื่อมต่อด้วยความร้อนหรือกาวเพื่อให้ได้รูปทรงต่างๆ การผลิต
อีกวิธีหนึ่งคือผลิตจากแม่แบบ ตัวอย่างการใช้งานของโฟมชนิดนี้ ได้แก่ โฟมที่มีความหนาใช้กับ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้งานภายในบ้าน เคร่ืองมือต่างๆ แผ่นโฟมชนิดบางน ามาใช้ห่อหุ้มสินค้า พวก
หัตถกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 

ภาพที่ 3.26 ตัวอย่างโฟมพอลิเอทีลีน 

   5. แผ่นพลาสติกอัดอากาศ(Air Bubble)      
  ท าจากแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีน 2 แผ่น ประกบกันโดยท าให้เกิดที่กันอากาศเล็กๆ 
เกิดขึ้นระหว่างแผ่น มีการผลิตออกมาในรูปม้วน ปกติใช้ประโยชน์ในการห่อหุ้มสินค้าชิ้นเล็กๆ 
เช่น เซรามิก หัตถกรรม บางครั้งก็มีการใช้ห่อหุ้มภายนอกของอุปกรณ์ใช้งานภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น 
ซึ่งมีการขนส่งโดยแท่นรองรับสินค้า แผ่นพลาสติกอัดอากาศมีความเหนียว สะอาดและไม่เป็น
ตัวการท าให้เกิดการผุกร่อน ไม่มีการดูดซับความชื้น ทนต่อแรงกระแทก แต่ไม่เหมาะกับสินค้าที่มี
ความอ่อนไหวต่อการสั่นสะเทือน จากการที่มีผลิตเป็นม้วนจึงน ามาใช้งานได้ง่ายกับสินค้าที่มี 
รูปร่างและขนาดต่างๆกัน 
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ภาพที่ 3.27 ตัวอย่างแผ่นพลาสติกอัดอากาศ 

   6. อีพีอีโฟม (EPE Foam)       
  โฟมกันกระแทกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อุตสาหกรรมต่างๆเลือกใช้ เนื่องจาก
สินค้ามีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้พอสมควร สามารถป้องกันสินค้าเป็นรอยที่เกิดจากการเสียดสี
ของสินค้าหรือป้องกันการเสียหายจากการกระแทก สามารถป้องกันฝุ่นและความชื้นได้เล็กน้อย 
และยังสามารถขึ้นรูปได้ตามความต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าขึ้นรูปแบบโฟมชนิดอ่ืนๆ ท าให้
สามารถน าไปใช้ได้หลากหลายตามความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดในราคาที่ประหยัด เพื่อการ
ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น โฟมกันกระแทกนี้ยังที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตและสารกันสนิม 
ได้อีกด้วย โดยใช้หลักการในการปลดปล่อยโมเลกุลของสารป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของไอระเหยที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีและไม่มีอันตรายต่อร่างกาย โมเลกุลนี้จะไปเคลือบอยู่บนผิวโลหะที่
ถูกห่อหุ้มและเข้าไปขัดขวางกระบวนการที่ก่อให้เกิดสนิม 

 

ภาพที่ 3.28 ตัวอย่างอีพีฮีโฟม 
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   7. ฝอยไม้         
  เป็นวัสดุกันกระแทกที่มีการใช้งานมานานโดยใช้ใส่ลงในช่องว่างของกล่องหรือ
ลัง ความสามารถในการเป็นวัสดุกันกระแทกขึ้นกับความหนาแน่นในการบรรจุและความชื้น ซึ่ง
ปกติมีค่าประมาณ 12 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ในอดีตฝอยไม้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางกับ
สินค้าต่างๆ ตั้งแต่ผัก ผลไม้ จนกระทั่งสินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันประเทศอุตสาหกรรมมักไม่นิยม
ใช้ฝอยไม้ เนื่องจากการไม่ยอมรับกรณีที่อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเมื่อใช้กับผักและผลไม้ ในขณะที่
ความชื้นของฝอยไม้เองจะก่อให้เกิดการผุกร่อนกับสินค้าอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในสินค้าบาง
ประเภทก็ยังมีความต้องการใช้เนื่องจากเป็นวัสดุที่ให้ลักษณะของความเป็นธรรมชาติ เมื่อน าไปใช้
กับสินค้าประเภทของขวัญหรือสินค้าที่แสดงถึงความมีคุณค่าสูง เช่น หินแกะสลักขนาดเล็ก ถ้วยพิว
เตอร์หรืองานฝีมือพวกเซรามิก 

   8. ฝอยกระดาษ         
  มีการใช้งานเช่นเดียวกับฝอยไม้ เป็นวัสดุที่มีราคาถูกและหาได้ง่าย มีข้อเสียอยู่บ้าง
คือดูดซับความชื้นในอากาศได้ง่าย มีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและไม่สะอาด ในประเทศ
อุตสาหกรรมจะไม่นิยมใช้ โดยเฉพาะฝอยกระดาษที่ได้จากกระดาษที่ผ่านการพิมพ์มาก่อน     

   ในปัจจุบันวัสดุกันกระแทกประเภทโฟม มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
สามารถผลิตให้ได้ความหนาแน่นต่างๆที่เหมาะสมกับสินค้ามากมาย แต่เนื่องจากโฟมบางชนิดมี
การสลายตัวได้ยากและบางชนิดไม่สามารถน ากลับเข้ากระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ จึง
ก่อให้เกิดปัญหากับการจัดการเศษวัสดุที่เหลืออยู่ การน ามาใช้งานจึงควรพิจารณาถึงจุดดังกล่าวด้วย 
และยังมีวัสดุกันกระแทกทางเลือกใหม่ๆที่เป็นวัสดุผลิตจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
เลือกใช้อีกด้วย 

สัญลักษณ์ท่ีข้างกล่องบรรจุภัณฑ์  

  

ภาพที่ 3.29 ตัวอย่างสัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ 



38 
 

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หมายถึงอะไร ส าคัญอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์    
  1. รูปกล่องสองใบ มีเคร่ืองหมายกากบาทซ้อนทับตรงกลาง  เป็นสัญลักษณ์แจ้ง
เพื่อให้ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในกล่องกระดาษ ในหีบห่อ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ ห้ ามวางซ้อน
หรือวางทับกันเพราะอาจจะท าให้สิ่งของด้านในเสียหายได้      
  2. เคร่ืองหมายรูปคนก าลังทิ้งสิ่งของ มีเคร่ืองหมายห้ามคาดไว้  เคร่ืองหมายนี้เป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกให้รู้ว่ากล่องกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรน าไปทิ้งรวมกับขยะอ่ืนๆ
ทั่วไปเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กโทร
นิค            
  3. รูปคนก าลังเหยียบพัสดุ มีเคร่ืองหมายห้ามคาดไว้  เป็นสัญลักษณ์แจ้งเพื่อให้
ทราบว่าสินค้าที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นสินค้าที่เสียหายง่าย และกล่องกระดาษไม่หนามากนัก 
ควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายห้ามเหยียบหรือวางซ้อนกัน     
  4. รูปตะขอเกี่ยว มีเคร่ืองหมายห้ามคาดกลางอยู่ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าห้ามใช้
ตะขอในการเคลื่อนย้าย เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าที่อยู่ภายในกล่องกระดาษหรือ
กล่องบรรจุภัณฑ์นั้นๆได้ สัญลักษณ์นี้มักระบุไว้บนก่องบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ าหนัก
มาก            
  5. รูปเปลวไฟ หมายถึง สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ ระบุไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่าสินค้าที่
อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นวัตถุที่ติดไฟง่าย ควรวางให้ห่างจากที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประกายไฟง่าย 
เพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหายอันมาจากเพลิงไหม้      
  6. รูปหัวกะโหลก มีกระดูกไขว้กัน สัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยด้านสารเคมี ระบุไว้ให้ผู้ที่พบเห็นกล่องกระดาษหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
ระมัดระวังในการขนย้าย หรือไม่ควรเข้าใกล้เพราะอาจเกิดการระคายเคืองจากสารเคมีที่เป็น
ส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ         
  7. รูปสามเหลี่ยม มีเคร่ืองวัดอุณหภูมิอยู่ด้านใน สัญลักษณ์นี้มักระบุไว้ข้างกล่อง
บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารและยา เพื่อแสดงว่าสินค้าที่อยู่ในกล่องกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์นี้ควร
เก็บไว้ภายในอุณหภูมิที่เหมาะสม         
  8. รูปภาพการระเบิด สัญลักษณ์นี้ เรามักจะเห็นบ่อย ๆ บนกล่องกระดาษหรือ
บรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจจะระเบิดได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อเห็น
สัญลักษณ์นี้ควรระมัดระวังในการเข้าใกล้หรือเคลื่อนย้าย      
  9. รูปมือก าลังประคองกล่องหรือพัสดุ หมายถึง สัญลักษณ์ห้ามโยนสินค้า แสดง
ให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนสินค้าเนื่องจากอาจจะท าให้สินค้าด้านใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เสียหายได้         
  10. รูปเคร่ืองหมายตกใจในสามเหลี่ยม หมายถึง สัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย
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จากการแพ้สารเคมี แสดงให้ทราบว่าสินค้าดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคืองได้    
  11. รูปกล่องสองใบวางทับกัน และมีหมายเลขแจ้งน้ าหนักอยู่ด้านบน  หมายถึง 
กล่องบรรจุภัณฑ์นี้แสดงให้เห็นว่าสามารถวางซ้อนหรือทับกันได้ แต่มักจะมีจ านวนน้ าหนักที่
สามารถรับได้แจ้งไว้ด้วยทุกคร้ังเพื่อป้องกันความเสียหาย และส่วนมากสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้จะถูก
วางไว้ด้านชั้นบน หรือบนสุดเสมอ ๆ        
  12. รูปคนก าลังเข็นสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายพัสดุ หมายถึงการห้ามใช้รถเข็นในการ
เคลื่อนย้าย หรือขนส่งเนื่องจากสินค้าอาจจะมีน้ าหนักมากไม่สามารถใช้รถเข็นยกได้ เพราะอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสินค้าและผู้ที่ยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้านั้น ๆ     
  13. รูปลูกศรเรียงต่อกันสามด้านคล้ายรูปสามเหลี่ยม หมายถึง สัญลักษณ์รีไซเคิล 
แสดงให้รู้ว่าสินค้าในกล่องกระดาษนี้สามารถน าไปรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  14. รูปแก้วแตก หมายถึงด้านในบอบบาง มีความเสี่ยงที่จะแตกง่าย ห้ามกระแทก
หรือโยน           
  15. รูปลูกศรชี้ขึ้นบน This side up หมายความว่าให้หันด้านที่มีหัวลูกสรขึ้น  

2.  แนวคิดและทฤษฎีด้านการบรรจุภัณฑ์เพื่อการน าเข้าส่งออก                
   ปัจจัยในการพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์และการส่งออก               
ปัจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง มี 5 ข้อ ดังนี้      
  1. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า   
  1.1 ควรทราบเกี่ยวกับธรรมชาติของสินค้าว่ามีคุณสมบัติต่างๆอย่างไรบ้าง รวมถึง 
ภาชนะบรรจุที่ใช้          
  - คุณสมบัติของกายภาพสินค้า เช่น ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ   
  - คุณลักษณะหรือธรรมชาติของสินค้า เช่น แตกหักง่ายมีกลิ่นและบูดเน่าง่าย   
  - สินค้าถูกท าให้เสียหายได้อย่างไรบ้าง เช่น การชนหรือกระแทกการสั่นหรือเขย่า 
  1.2 ควรทราบรายละเอียดระบบการขนส่งที่ใช้ (วิธีขนส่ง/สภาพแวดล้อม)  
  - ความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดกับสินค้า เช่น การสั่นสะเทือน 
  - ความเสียหายจากสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น ไอน้า แสงแดด   
  - ความเสียหายจากพวกสิ่งมีชีวิตและสิ่งปนเปื้อน                                 
   2. ปัจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  
  ค านึงถึงขนาด น้ าหนัก จ านวน ปริมาตรและเสถียรภาพของสินค้าว่ามีความ 
เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือพาหนะต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาและขนส่งหรือไม่ 
จะสามารถท าให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความประหยัดในระบบการขนส่งได้อย่างไร     
  3. ปัจจัยด้านการผลิตสินค้า       
  3.1 การปิดภาชนะบรรจุมีวิธีปิดอย่างไร      
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  3.2 ภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้ามีความเหมาะสมด้านขนาดและรูปทรงกับระบบการ 
บรรจุภัณฑ์หรือไม่          
  3.3 การเสริมความแข็งแรงของภาชนะบรรจุในระหว่างการผลิตมีความแข็งแรง 
หรือไม่            
  3.4 การจัดสินค้าเป็นหน่วยเดียวท าได้หรือไม่ อย่างไร    
  3.5 การล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายระหว่างบรรจุ ซึ่งภาชนะบรรจุมีขนาดที่เหมาะสม 
กับอุปกรณ์ล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายหรือไม่           
  4. ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค    
  4.1 ภาชนะบรรจุจ าเป็นต้องเปิดหรือปิดบ่อยหรือไม่    
  4.2 เมื่อสินค้าถึงที่แล้ว ภาชนะบรรจุน ากลับมาใช้งานใหม่ได้หรือไม่   
  4.3 เมื่อใช้งานแล้วจะมีปัญหาตอนทิ้งหรือไม่     
  4.4 ภาชนะบรรจุจ าเป็นต้องมีรูเจาะหรือหูหิ้วพกพาไปได้สะดวกหรือไม่  
  4.5 สามารถเปลี่ยนรูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการแสดงสินค้าได้หรือไม่  
  4.6 มีประโยชน์หลังการใช้หรือไม่          
  5. ปัจจัยด้านการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการขนส่ง    
  5.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น ชนิด แบบ ส่วนประกอบ ส่วนผสม วันที่ผลิต 
ประเทศที่ท าการผลิต วันที่บรรจุ อายุการใช้งาน       
  5.2 วิธีป้องกันความเสียหายแก่สินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ท าเคร่ืองหมายแสดง 
วิธีการวางสินค้าที่ถูกต้อง ห้ามไม่ให้ใช้ตะขอ ห้ามตากฝน อย่าวางของหนักทับ             

                         ปัจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบการขนส่งและกระจายสินค้า (Distribution 
Hazards)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการกระจายสินค้า สามารถแบ่งออกได้ 5 ข้อดังนี้    

 

ภาพที่ 3.30 การขนส่งกระจายสินค้า 
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  1. ความเสียหายจากการขนถ่ายล าเลียง      
  - การขนถ่ายหรือการโยกย้ายล าเลียง เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต าแหน่งหนึ่ง 
ไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในระยะที่ไม่ไกลมากนัก ความเสียหายจากการขนถ่าย ล าเลียง มักเป็นความ
เสียหายในทางไกลโดยที่เกิดมากที่สุด คือการตกกระแทกในแนวตั้งและรองลงมาคือการกระแทก
กันเองของหีบห่อในแนวนอน ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายจากการขนส่งมี ดังนี้   
  1.1 น้ าหนักของสินค้า        
  สินค้าที่มีน้ าหนักมาก เช่น เกิน 50 กิโลกรัม (พบว่ามีการตกกระแทกบ่อยกว่า)  
น้ าหนักบรรจุสินค้าที่เหมาะสมในการขนถ่ายอยู่ระหว่าง 10-25 กิโลกรัม ซึ่งไม่หนักจนแบกไม่ไหว
ท าตกหรือเบาเกินไปจนถูกโยนได้ ส่วนสินค้าที่น้ าหนักเกิน 25 กิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการ
ล าเลียงด้วยแรงงานคน         
             1.2 ขนาดและรูปทรงของสินค้า        
  เช่น สินค้ามีขนาด (กxยxส) มากกว่า 70x50x50 เซนติเมตร และมีน้ าหนักเกิน 25 
กิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการล าเลียงด้วยแรงงานเพราะจะเกิดการตกกระแทกได้ง่าย ถ้าเป็นการ
ล าเลียงด้วยสายพานสินค้าที่มีฐานแคบและรูปทรงสูงมีโอกาสตกหล่นจากสายพานมากกว่าสินค้าที่
มีฐานกว้างและเตี้ยกว่า         
  1.3 ลักษณะของการล าเลียงขนถ่าย      
  จ านวนคร้ังและระยะการตกกระแทกของสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพการขนถ่าย เช่น 
การขนถ่ายจากระดับสูง-ต่ าแตกต่างกัน มีโอกาสตกกระแทกมากกว่า ถ้าสามารถขนถ่ายสินค้าด้วย
อุปกรณ์ช่วยยก เช่น รถยก เป็นต้น โดยใช้หลักการขนถ่ายสินค้าที่ระดับเดียวกับอุปกรณ์นั้นจะท า
ให้จ านวนคร้ังของการตกและระยะตกโดยเฉลี่ยลดลงได้มาก    
  1.4 ลักษณะของสินค้า        
  สินค้าที่บอบบางหรือมีชิ้นส่วนแตกหักง่าย ย่อมเสียหายหากไม่ได้รับการหีบห่อ
หรือการป้องกันที่เพียงพอ        
  1.5 จ านวนคร้ังของการขนถ่าย      
  ถ้าในการขนส่งกระจายสินค้าต้องโยกย้ายขนถ่ายล าเลียงหลายจุด หลายคร้ัง ย่อมมี
โอกาสเสียหายมากกว่า เช่น ในการขนส่งไปต่างประเทศ ความเสียหายนี้จะเกิดขึ้นได้มากกว่าการ
ขนส่งในประเทศ เน่ืองจากมีจุดที่ขนถ่ายมากคร้ัง          
   2. ความเสียหายจากการขนส่ง       
  ความเสียหายในการขนส่งสามารถแยกความเสียหายตามยานพาหนะชนิดต่างๆ 
ดังนี ้           
  2.1 การขนส่งโดยรถไฟ         
  ความเสียหายมักเกิดจากการกระแทกเนื่องจากการกระแทกของหัวรถไฟ   
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นอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่เกิดจากการกดทับของหีบห่อสินค้าที่วางซ้อนกัน ความเสียหายที่เกิด
จากการกระแทก โดยทั่วไปแล้วความเสียหายในลักษณะนี้จะไม่รุนแรงหากการบรรจุสินค้าท าได้
แน่นพอดีและภาชนะบรรจุมีความแข็งแรงในระดับปกติ แต่ความเสียหายจากการสั่นสะเทือนนั้นมี
ความส าคัญมากส าหรับสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมบางชนิด ความ
รุนแรงของการสั่นสะเทือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของรถไฟ สภาพของรางและสภาพ
ของรถไฟ  

 

     ภาพที่  3.31 การขนส่งทางราง หรือ รถไฟ    
   

   2.2 การขนส่งโดยรถยนต์       
  ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือน ซึ่งความรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่
กับสภาพถนน คุณสมบัติของสินค้า ระบบเคร่ืองยนต์และการสปริงตัวของรถยนต์ สภาพถนนบาง
พื้นที่มีผิวถนนไม่เรียบไม่สม่ าเสมอ จึงอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได้มากเพราะมีผลให้
การสั่นสะเทือนรุนแรง หากบรรจุสินค้าในหีบห่อหรือในยานพาหนะไม่แน่นพอ มีช่องว่างหรือ
หลวมเกินไป โอกาสที่สินค่ากระทบกระแทกกันเองในระหว่างการขนส่งก็จะเกิดขึ้นมาก มีผลให้
สินค้าบางชนิดแตกร้าวเสียหายได้ นอกจากการสั่นสะเทือนความเสียหายจากน้ าหนักกดทับกรณีที่
รองซ้อนสินค้าหลายชั้นเกินไปก็สามารถเกิดขึ้นได้ ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งการขนส่ง
ทางรถยนต์มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการขนส่งโดยยานพาหนะอ่ืน ตลอดจนความเสียหายจาก
สภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งในประเทศไทยที่ส าคัญ คือน้ าฝน ความชื้น แสงแดด รวมทั้งความเสียหาย
จากการถูกคนลักขโมย เป็นต้น  
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    ภาพที่   3.32 การขนส่งโดยรถยนต์ หรือ รถบรรทุก  

  2.3 การขนส่งโดยเคร่ืองบิน       
  เนื่องจากน้ าหนักบรรทุกเป็นข้อจ ากัดส าคัญของการขนส่งทางอากาศ ดังนั้น 
ภาชนะบรรจุที่ใช้ส าหรับการขนส่งวิธีนี้มักเน้นให้มีน้ าหนักเบาที่สุดเท่าที่จะท าได้ การขนส่งวิธีนี้มี
ความเสียหายน้อยที่สุดและใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายอยู่แล้ว  ความเสียหายหลักของสินค้าที่
เกิดขึ้นเป็นผลจากการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูงจากการท างานของเคร่ืองยนต์และสภาพในท้อง
เคร่ืองบินบรรทุกตู้ขนส่งสินค้าที่มี อุณหภูมิและความดันต่ า  

 

ภาพที่   3.33 การขนส่งทางอากาศ 

  2.4 การขนส่งโดยเรือ         
  การขนส่งโดยเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเดินสมุทร พบว่าเกิดความเสียหายได้ 
หลายลักษณะ ทั้งทางไกล ทั้งจากสภาพดินฟ้าอากาศ ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต  เพราะเป็นการ
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ขนส่งระยะไกล ต้องใช้การล าเลียงขนถ่ายหลายทอด จึงเกิดความเสียหายแก่สินค้าขึ้นได้มาก เช่น 
จากการสั่นสะเทือน การขนส่งทางเรือต้องมีการขนย้ายล าเลียงสินค้าหลายจุด มักจะมีการ 
สั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่างจากการท างานของเคร่ืองยนต์ นอกจากนี้การโคลงเคลงเสียศูนย์ของเรือ
จะท าให้เกิดการกระแทกและแรงกดทับขึ้นได้ โดยเฉพาะกับสินค้าที่อยู่ชั้นล่าง    

 

ภาพที่   3.34 การขนส่งทางเรือ               

   3. ความเสียหายจากสภาพอากาศ        
  ความเสียหายจากสภาพอากาศนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสินค้า เช่น จาก 
น้ าฝน ไอน้ าทะเล การกลั่นตัวของไอน้ าที่ชื้นจัดในเรือ ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ ปริมาณความชื้น
ในสินค้าและภาชนะบรรจุ รวมทั้งอุณหภูมิของอากาศและความชื้นต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ส่งผลต่อความเสียหายของสินค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยทันทีท าให้เกิดการกลั่นตัว
ของความชื้นบนภาชนะบรรจุและสินค้า จึงเป็นผลให้เกิดความเสียหายกับตัวสินค้า  
  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความชื้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อคุณสมบัติของสินค้า 
ดังนี ้           
  3.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Changes) เช่น สินค้า เคร่ืองหนังจะ
แห้งแข็งหากอากาศแห้ง ขนมปังกรอบจะนิ่มและอ่อนตัวเมื่อชื้น     
  3.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟิสิกส์ ( Physicochemical Changes) เช่น เกลือป่น
และน้ าตาลจับเกาะติดกันเป็นก้อน การเกิดหยดน้ าเกาะที่สินค้าเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
และความชื้นของอากาศที่จุดเร่ิมต้นและจุดปลายทาง      
  3.3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลชีววิทยา (Microbiological Changes) เช่น การเกิด
เชื้อราและเชื้อบักเตรีที่มีความชื้นสูงๆ       
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  3.4 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Changes) เช่น การเกิดสนิมเหล็ก การกัด
กร่อนของโลหะ           
  3.5 การเปลี่ยนแปลงทางเอ็นซายมาติค (Enzymatic Changes) โดยเฉพาะในอาหาร
ส าเร็จรูปท าให้สินค้าเน่าบูดเสียหายหรืออายุการเก็บรักษาของอาหารสั้นลง         
  4. ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต        
  ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตหรือเรียกว่า Biological Hazards เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ในสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น เชื้อบักเตรี เชื้อรา แมลงชนิดต่างๆและหนู 
ตลอดจนจากการกระท าของมนุษย์ ท าให้สินค้าเสียหาย เช่น อาหารเสียเพราะมีราขึ้น สินค้าถูกหนู
หรือแมลงกัดแทะท าลาย สินค้าถูกลักขโมย หีบห่อถูกแกะหรือเปิดท าลาย     
  การป้องกันพวกหนูโดยวิธีทั่วไปท าได้โดยการรักษาความสะอาดของคลังสินค้า 
ส่วนการป้องกันเชื้อราและบักเตรีนั้นต้องพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมในการเก็บสินค้าไม่ให้ชื้น
เกินไป เพราะความชื้นจะท าให้เชื้อบักเตรีและเชื้อราเจริญเติบโตได้ดี         
  5. ความเสียหายจากสาเหตุอ่ืน       
         5.1 ความเสียหายจากการเก็บในคลังสินค้าระหว่างรอการขนส่งหรือรอการ
จ าหน่าย นั้น หากมีการเก็บสินค้ารอไว้ในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีการวางเรียงซ้อนกันเพื่อประหยัดเนื้อ
ที่การจัดเรียงที่ไม่เหมาะสมหรือการเรียงซ้อนสูงเกินกว่าระดับความสูงวิกฤต หีบห่ออาจยุบตัวและ
เกิดการโค่นล้ม ซึ่งนอกจากจะท าให้สินค้าเสียหายแล้ว ยังอาจก่ออันตรายแก่ผู้ที่ท างานอยู่ในบริเวณ
นั้นด้วย             
  5.2 ความเสียหายจากอุบัติเหตุ วินาศภัย การส่งผิดที่อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ 
  5.3 ความเสียหายในลักษณะของการปนเปื้อน (Contamination Hazards) เช่น การ
ถูกปนเปื้อนโดยสินค้าที่วางอยู่ใกล้เช่น       
  - เปื้อนหมึกพิมพ์หรือสนิมจากสิ่งที่วางอยู่ใกล้    
  - ได้รับความชื้นจากสินค้าที่วางอยู่ใกล้      
  - สินค้าที่อยู่ใกล้ร่ัวออกมาเปื้อนเนื่องจากภาชนะบรรจุของสินค้านั่นเสียหาย  
  - ความเสียหายที่เกิดจากการดูดซึม      
  - กลิ่นหรือไอจากสารที่อยู่ในตู้หรือคลังสินค้าเดียวกัน    
  การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก                   
ปัจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก มี 5 ข้อ ดังนี้      
  1. ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์      
  การบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความ 
เหมาะสมของสินค้านั้นๆ เช่น สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป สินค้าหัตถกรรม 
หรือสินค้าเกษตรกรรม การหีบห่อจึงมีความแตกต่างกันไป ทั้งในแง่วัสดุการออกแบบและ
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กระบวนการบรรจุหีบห่อ ทั้งเพื่อการค้าปลีกและค้าส่ง         
  2. สภาพตลาดในต่างประเทศ       
  ต้องศึกษาว่าตลาดในต่างประเทศมีการแข่งขันกันหรือไม่ อย่างไร   
  พิจารณาถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศเกี่ยวกับ 
การใช้สินค้า วิธีการ ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าใช้ เพื่อที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องว่าควรหีบห่อในลักษณะ
เพื่อการขายปลีกหรือหีบห่อรวม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า     
  มีการศึกษาถึงคู่แข่งในต่างประเทศว่ามีการบรรจุหีบห่อกันอย่างไร รวมทั้ง 
ลักษณะการจัดจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ          
  3. ลักษณะวิธีการ เส้นทางและระยะเวลาในการขนส่ง    
  - ส ารวจวิธีการขนส่งสินค้าไปยังตลาดว่ามีวิธีใดบ้าง เช่น ทางเรือ ทางบกหรือทาง
อากาศ            
  - ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขนส่งถึงตลาด      
  - วิธีการล าเลียงสินค้า ณ ประเทศปลายทาง                      
  4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ      
       โดยทั่วไประเบียบและข้อห้ามที่ควรค านึงถึงมีดังนี้      
  - วัสดุที่ใช้ท าหีบห่อ         
  - ชนิดและประเภทของสินค้า        
  - วิธีการบรรจุหับห่อ       
  - การท าเคร่ืองหมาย           
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ส่งออกอาจติดต่อสอบถามข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่         
  - กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมบรรจุหีบห่อไทย    
  - สถานเอกอัคราชทูตของประเทศต่างๆ ในกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด
จากหน่วยราชการในประเทศ         
  - ผู้ซื้อหรือผู้แทนจ าหน่าย โดยมีการส่งตัวอย่างการหีบห่อข้อมูล ป้ายฉลากและ
รายละเอียด โดยขอให้มีหนังสือยืนยันจากบริษัทผู้แทนจ าหน่ายรับรองมาด้วย   
  - ไม่ควรน าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปจ าหน่าย รวมถึงไม่ควรปลอมแปลง
สินค้าอ่ืนๆ           
  - ไม่ควรหีบห่อแบบจงใจเพื่อเลี่ยงภาษีและหลบหลีกกฎหมายข้อบังคับต่างๆ      
  5. ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์     
  การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกจะต้องค านึงถึงต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่าย 
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ของบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการประกันภัย        
  เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกต้องมีความแข็งแรงแน่นหนากว่าที่ใช้ในการ
ขนส่งภายในประเทศ รวมทั้งมีข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ต้องค านึงถึงของประเทศปลายทั้งนั้น 
สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตและบรรจุหีบห่อ โดยที่ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์จะ
ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง เช่น ปริมาณการผลิตและบรรจุวัสดุที่ใช้ยังมีต้นทุนด้านการประกันภัย 
(นอกจากต้นทุนการบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังมีต้นทุนด้านการประกันภัยด้วย)             
  ดังนั้นการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพิจารณาตัดสินใจในส่วนของการประกันภัย ถึงแม้ว่าโดยปกติสินค้าที่ส่งออกไปจัด
จ าหน่ายยังต่างประเทศจะต้องมีการหีบห่อเป็นอย่างดี แต่ก็อาจเกิดความเสียหายในระหว่างการ
ขนส่งได้จากเหตุต่างๆ เช่น         
  - เมื่ออยู่ระหว่างการขนส่งต้นทาง เช่น ระหว่างรถยนต์กับรถยนต์   
  - เมื่อขนส่งผ่านทางเรือ เคร่ืองบิน รถยนต์หรือรถไฟ    
  - เมื่อขนของขึ้นจากเรือที่ท่าปลายทาง      
  - เมื่อขนของขึ้นไปยังสถานที่ของลูกค้าในต่างประเทศ (คลังสินค้า)        

3. แนวคิดและทฤษฎีด้านปัญหาและอุปสรรคในการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก   
             ปัญหาและอุปสรรคของการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์                                
  การจัดบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของธุรกิจ ทั้งต่อ
กระบวนการด าเนินการและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งอย่างไรก็ตามการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดปัญหาดังนี ้                
  ปัญหาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Development)   
  เมื่อน าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดเพื่อวางจ าหน่ายจ าเป็นต้องมีการบรรจุภัณฑ์
และการติดฉลากการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ส าคัญเพราะบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบ
มาดีท าให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้บริโภค มีส่วนท าให้ผู้บริโภคจดจ าสินค้าได้ทันทีช่วยในการ 
ส่งเสริมการขายของผู้ผลิตได้และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคหากไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้ ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับประเด็น
การตลาดการกระจายสินค้าและการผลิตซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับเร่ืองโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการ
ออกแบบที่เข้ากับการใช้งาน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง
ที่ก าหนด                                        
  ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)    
  บรรจุภัณฑ์รวมถึงภาชนะที่บรรจุ (Container) และการออกแบบสีสัน รูปร่าง ตรา
ฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใดๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรจุ
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ภัณฑ์ให้สามารถเอ้ืออ านวยคุณประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดีและเพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้
สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ปัญหาที่พบในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ได้แก่ตราเคร่ืองหมายไม่เด่น ขาดความสวยงาม การออกแบบไม่สะดวกต่อการใช้งานและไม่
สะดวกในการเก็บรักษา ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงส าคัญอย่างยิ่งในตลาดปัจ จุบันนัก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องใช้ความรู้และข้อมูลจากหลายๆด้านมาประกอบกัน การใช้ทักษะทาง
ศิลปะในการออกแบบต้องอาศัยความรู้และข้อมูลต่างๆ  เพื่อให้ได้ผลงานที่ส าเร็จออกมามี
ประสิทธิภาพในการใช้งานจริงและสอดคล้องกับภาวะการณ์แข่งขันทางการค้า เช่น ในสภาพ
ปัจจุบัน                                                            
  ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์   
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ ท าให้เกิดปัญหาหลาย
ประการ เช่น การผลิต การบรรจุและรวมทั้งการขนส่ง ถ้าไม่ค านึงถึงสภานการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สิ่ง
ที่ตามมาก็คือบรรจุภัณฑ์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เท่าที่ควรและจะก่อให้เกิดความเสียหาย
รวมในการลงทุนได้จนกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ าเป็นปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการ
ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งหรือขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขาด
การศึกษาวิจัยอย่างจริงจังถือเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของประเทศยังไม่
ครบวงจร                      
  ปัญหาการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging Materials)    
  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มีส่วนส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่น
ให้กับตัวสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด ซึ่งต้อง
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
เหมาะสมกับสินค้าจะท าให้สินค้าดูด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานดังนั้นผู้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องรู้จัก
ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ด้านคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี                   
  ปัญหาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging Cost)     
  ในสถานการณ์ปัจจุบันต้นทุนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญของธุรกิจ ต้นทุนบรรจุ
ภัณฑ์ประกอบด้วย ต้นทุนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging designcost ต้นทุนวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์(Packaging Material Cost) ต้นทุนในการขนส่ง (Transportation Cost) และต้นทุนใน
คลังสินค้า (Warehouse Cost) ปัญหาที่พบในต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ การใช้วัสดุในการบรรจุภัณฑ์
ไม่เหมาะสมกับราคาใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่คุ้มค่าหรือซื้อวัตถุดิบในราคา
ที่สูงทั้งนี้การจัดวางบรรจุภัณฑ์เรียงทับซ้อนกันในทางสูงก็จะสามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้
นอกจากนี้ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อรูปแบบการขนส่งและประหยัดพื้นที่การจัดเก็บใน
คลังสินค้าจะเกี่ยวโยงถึงต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด้วยเพราะหากบริหารพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์และ
คลังสินค้าได้คุ้มค่ามากหมายถึงปริมาณการขนส่งและการประหยัดต่อเที่ยว    
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  ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง       
  บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้าส าหรับการจัดส่งสินค้า 
จากแหล่งผลิตไปยังแหล่งอ่ืนๆ เช่น การส่งต่อไปยังโรงงานอ่ืน สถานที่จัดเก็บ แหล่งจ าหน่าย เป็น
ต้น ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการ ขนส่งที่พบได้แก่ บรรจุภัณฑ์ไม่กะทัดรัด ท าให้เสียค่าระวางสูง  
บรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรงทนทาน ท าให้สินค้าแตกหักง่ายหรือบรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุน้ าหนักมาก ท าให้
ต้นทุนค่าขนส่งสูง หากบรรจุภัณฑ์นั้นไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เท่าที่ควรจะก่อให้เกิดความ
เสียหายรวมในการลงทุนได้จนกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ าเป็น ดังนั้นการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการขนส่งจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง นักออกแบบจะต้องวิเคราะห์ลักษณะที่เหมาะสมของ
บรรจภุัณฑ์ส าหรับสินค้า          
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์    
  บรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุหนึ่งในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มักมีอายุการใช้งานสั้นและเปลี่ยนเป็นขยะหลังจากการใช้งานในแต่ละคร้ัง 
ดังนั้นการน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือมาหลอมใหม่ได้ การก าจัดบรรจุภัณฑ์หลังจากการใช้
แล้ว จะต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ รวมทั้งการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในกอง
ขยะทั่วประเทศด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การใช้
ระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จะสามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์ไปได้มาก 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์        
  1. การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด    
  บรรจุภัณฑ์มีบทบาท ที่ส าคัญยิ่งต่อผู้ผลิตสินค้า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถท า
หน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะ
น าไปสู่ยอดก าไรสูงซึ่งเป็นเป้า หมาย ของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี   
  ค านิยาม การตลาด คือกระบวนการทางด้านบริหารที่รับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมาย
โดยการค้นหาความต้อง การ และสนองความต้องการนั้นเพื่อบรรลุถึงก าไร ตามที่ต้องการ ตามค า
นิยาม การตลาดประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ กลุ่มเป้าหมาย การสนองความ
ต้องการ และก าไร การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะนั้น จ าเป็นต้องหาข้อมูลจากตลาด พร้อมทั้ง
ค้นหาความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายในรูปของการบริโภค สินค้าหรือบริการ ส่วนการตอบสนอง
ความต้องการน้ัน ต้องใช้กลไกทางด้านส่วนผสมทางการตลาด เพื่อชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อ
ให้เลือกซื้อสินค้าเราแทนที่จะซื้อ ของคู่แข่งเพื่อบรรลุถึงก าไรที่ได้ก าหนดไว้              
สภาวะการจัดจ าหน่ายสมัยใหม่        
  ในระบบจ าหน่ายสมัยใหม่ เช่น ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าวางขายอยู่เป็นนับ
พันประเภท แต่ละประเภท จะมีสินค้าที่เป็นคู่แข่งขันวางขายกันเป็นสิบเพื่อการเปรียบเทียบเลือกซื้อ 
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ภายใต้สภาวะการขาย เช่นนี้ ผู้ซื้อจะใช้เวลาประมาณเศษ 2 ใน 3 ของเวลาที่อยู่ในร้านเดินจากสินค้า
ประเภทหน่ึง ไปยังสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อโดยเฉลี่ยใช้เวลา 10  – 15 นาที ใน
การเลือกซื้อสินค้า และสมมติว่าโดยเฉลี่ยผู้ซื้อแต่ละคนจะซื้อสินค้าประมาณ 12 ชิ้น นั่นก็
หมายความว่า เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้านั้นมีเวลาเพียง 1 นาที ในสภาพความ เป็น
จริงเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จะแปรเปลี่ยนไปแล้วแต่ประเภทของสินค้า สินค้าบาง
ชนิด เช่น ไข่ หมู ไก่ อาจใช้เวลาเลือกนาน กล่าวคือใช้เวลาประมาณ 20 – 50 วินาที ในขณะที่สินค้า
บางชนิด เช่น ข้าว น้ าอัดลม เป็นต้น จะใช้เวลาน้อยเพียงแค่ 10 วินาที จากปรากฏการณ์นี้ย่อมเป็นที่
ประจักษ์ว่า ในยุคนี้ผู้ซื้อใช้เวลาน้อยมาก ณ จุดขายในขณะที่มีสินค้า ให้เลือกมากมาย ด้วยเหตุนี้ 
บรรจุภัณฑ์ในยุคนี้จึงจ าเป็นต้องออกแบบ ให้ได้รับความสนใจอย่างเร่งรีบ โดยมีเวลาผ่านตาบนหิ้ง
ในช่วงเวลา 10 – 50 วินาทีที่จะสร้างความมั่นใจ ให้แก่ลูกค้าเพื่อตัดสินใจซื้อและวางลงในรถเข็น 
บทบาทของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เป็นบทบาททางด้านการตลาดในปัจจุบัน ที่ได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเร่ือย 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์      
  บรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบงานพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่ เป็นพาณิชย์ศิลป์ ดังนั้ น 
บุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ ทางกราฟฟิก นอกจากเป็นนักออกแบบแล้วยังต้องเป็น
คนช่างสังเกต มีความรู้ทางด้านธุรกิจ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนั้น เป็นสื่อและเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจการจ าหน่าย ในการออกแบบข้อมูลที่ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ควรรู้มีดังนี ้
  1. ด้านการตลาด เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบ ส่วนหนึ่งของการตลาด 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงต้องค านึงถึง หลักการและเทคนิคทางด้านการตลาด อันประกอบด้วย 
การตั้งเป้าหมาย การจัดกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด การส่งเสริมการจ าหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้
ยังต้องทราบวิธีการจัดเรียง และบรรยากาศ ของการจ าหน่าย ณ จุดขาย การค านึงถึงสถานที่ที่
วางขายสินค้าเป็นปัจจัยแรกในการออกแบบ เช่น การวางขายในตลาดสด ดังภาพที่ 1 หรือวางขาย
ในห้าง            
  แนวทางในการออกแบบทั่วไป คือ การเปรียบเทียบ กับสินค้าคู่แข่ง การ
เปรียบเทียบนี้ไม่ใช่ การเปรียบเทียบ เพื่อลอกเลียนแบบ แต่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาจุดเด่น ของ
สินค้าเพื่อขาย (Unique Selling Point) การใช้ค าว่า “ใหม่” “สด” หรือ “ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ” 
ล้วนเป็นค าบรรยายที่จะเน้น ถึงจุดขายของสินค้า ค าบรรยายดังกล่าวจ าต้องเป็นสิ่งที่ผลิตได้และ
ปฏิบัติได้จริง ยกตัวอย่าง เช่น การออกแบบมีค าว่า “ใหม่” ดังภาพที่ 3 ผู้ผลิตต้องมั่นใจว่าในตลาด
หาสินค้าที่ทดแทนหรือคล้ายคลึงกันได้ยาก       
  2. ตัวสินค้าที่จะใช้บรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะประสบความส าเร็จ ได้ต่อเมื่อ
ผู้ออกแบบและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ ของตัวสินค้าอย่างถ่องแท้ คุณสมบัติ เด่นของ
สินค้าที่จะสนอง ความต้องการ ของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้าง
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ขึ้นมา มิฉะนั้น จะไม่ทราบเลยว่าจะเสนออะไร เพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อ/กลุ่มเป้าหมาย 
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็จะไม่สามารถบรรลุถึง จุดเป้าหมาย ท้ายที่สุดการตลาด ของสินค้า
นั้นก็พังพินาศ          
  3. กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคสินค้าเอง หรือไม่ได้เป็น
ผู้บริโภค อาจแยกตาม สถานะทางสังคม การออกแบบที่ดี จะต้องทราบความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณที่บริโภค ความสะดวก ในการน าอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ มาบริโภค เป็น
ต้น สถานะของผู้บริโภคที่ควรค านึงถึงมีดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.7 สถานะของผู้บริโภคที่ควรค านึงถึง 

   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ท าขึ้นโดยไม่ได้ท าการศึกษาวิจัย อาจจะต้องใช้วิธีการ
สังเกต แล้วประเมิน จากสิ่งที่สังเกต น าข้อมูลที่วิเคราะห์ หรือรวบรวมได้ส่งต่อให้นักออกแบบ เพื่อ
ท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย 

   สิ่งที่พึงให้ความส าคัญ กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้บริโภค เช่น 
สินค้าของฝาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยิ่งมีความส าคัญที่จะต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี เพิ่มคุณค่าแก่
สินค้าให้เหมาะสม กับเป็น สินค้าฝากจากแดนไกล โดยบรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องสร้างมโนภาพ 
(Imaginary) ที่ดีต่อตัวสินค้า พร้อมทั้งมี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ ค านึงถึงความสะดวกในการ
น ากลับ และพิจารณาถึงระยะเดินทางพอสมควร ก่อนจะถึงมือผู้บริโภคด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
ไอศกรีมที่บรรจุขายในปริมาณและขนาดบริโภค ของครอบครัว ควรจะพิจารณาใส่น้ าแข็งแห้งเพื่อ
รักษาคุณภาพสินค้าในระหว่างทาง เป็นต้น 

เพศ อาชีพ 

ระดับการศึกษา สถานะครอบครัว 

เชื้อชาติ ขนาดครอบครัว 

ศาสนา สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ 

ย่านท่ีพักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
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   4. กฎข้อบังคับ ในกรณีของบรรจุภัณฑ์อาหาร องค์กรของรัฐที่เข้ามามีบทบาท
ควบคุมดูแล คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ดังภาพที่ 4 ส าหรับผลิตภัณฑ์
อาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท จ าต้องขออนุญาตจาก อย. พร้อมหมายเลขก ากับ 

   ปรากฏการณ์ใหม่ ส าหรับสินค้าที่จัดจ าหน่ายผ่านทางซุปเปอร์มาร์เก็ตและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ คือ การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากด้วยสัญลักษณ์รหัสแท่งที่เรียกว่า 
“บาร์โค้ด (Bar Code) ดังภาพที่ 5 ” ซึ่งเป็นรหัส ประจ าตัวสินค้า เพื่อความสะดวกในการคิดเงิน 
และตัดสต๊อกของผู้ขายปลีก        
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 ทาง อย. ได้มีประกาศแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจด าเนินตาม โครงการน าสัญลักษณ์รหัสแท่งมาใช้ในฉลากอาหาร” ท าหน้าที่ศึกษาข้อมูล 
ก าหนดรูปแบบ และวิธีการ น าสัญลักษณ์รหัสแท่งมาใช้ ในขั้นตอนขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
อาหาร และในขั้นตอนการตรวจติดตาม ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกัน การปลอมแปลงเลขทะเบียนต ารับ และเลขที่ การรับ
อนุญาตใช้ฉลาก การที่ อย. เตรียมการที่จะน าระบบ สัญลักษณ์รหัสแท่ง มาใช้แทนที่ตัวอักษรและ
ตัวเลขในอนาคตนั้น การขออนุญาตใช้รหัสแท่ง เป็นสิ่งที่นักออกแบบและผู้ประกอบการแปรรูป
อาหารควรศึกษาและประยุกต์ใช้ 

   5. องทางการจ าหน่าย กุญแจส าคัญของผลิตภัณฑ์อาหาร คือ อายุการเก็บรักษาของ
สินค้าโดยปกติอาหารสด เช่น ก๋วยเตี๋ยวสด กระยาสารท เป็นต้น มีอายุการเก็บที่สั้น เพียงไม่กี่วัน 
เนื่องจากสูญเสีย สภาวะคุณสมบัติ ของอาหาร ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์ เช่น 
ถ้ามีการประยุกต์ใช้ วิธีการปรับสภาวะ บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ (Modified Atmosphere 
Packaging ดังภาพที่ 6 ) ส าหรับก๋วยเตี๋ยวสด พร้อมกับการเลือกใช้ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกต้องเพื่อ
ช่วยยืดอายุการเก็บสินค้าและส่งขายได้ทั่วราชอาณาจักรแทน ที่จะขายเฉพาะ ที่ตลาดสด หรือส่ง
ขายวันต่อวัน ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ย่อมช่วยเพิ่มโอกาส ในการเลือก
ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีมากขึ้นโดยการส่งให้พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายปลีก หรือขายส่งให้แก่ 
ห้างร้าน การส่งตรงไปยังศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า (Distribution Center หรือ DC) เป็นต้น หรือ
พิจารณา ช่องทางการจ าหน่าย เร่ิมจากการขายหน้าบ้าน ตลาดสด และขยายไปถึงการขายสู่ห้างใหญ่ 
ที่มีศูนย์ รวบรวมกระจายสินค้า (DC) ย่อมมีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละ
ช่องทาง 

   6. สภาวะการแข่งขัน การเก็บข้อมูลของคู่แข่งขันเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างยิ่งที่จะท าให้
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมา เด่นกว่าคู่แข่ขันภายใต้สภาวะช่องทางการจ าหน่ายหรือจุดขายที่เป็นจริง 
เช่น การวางขาย ณ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่มีชั้นหิ้ง วางอย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกับในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ย่อมต้องค านึงถึง ความสามารถในการวางเรียงซ้อนได้อย่างมั่นคง 
เน่ืองจากไม่มีชั้นหิ้งรองรับ เป็นต้น 

   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยการลอกเลียนแบบ ของคู่แข่งขันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
ท า อย่างยิ่ง เพราะจะ มีวัฏจักรชีวิตบรรจุภัณฑ์สั้นมาก ในทางปฏิบัติทั่วไปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ และสร้างความแตกต่างในการออกแบบ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมาย
ในการออกแบบ 

   7. สิ่งแวดล้อม แม้ว่าในประเทศไทย ยังไม่มีองค์กรใด หรือหน่วยงานของรัฐออก
กฏข้อบังคับ ต่อการควบคุมดูแลปัญหาของบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง แต่กระแสการรณรงค์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจจาก
ชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุ ที่น ากลับมาผลิตใหม่สามารถลดปริมาณ
ขยะและก าจัดได้ง่าย จึงเป็นจุดขายเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ าหน่ายได้อย่างดี 

        ตามที่ได้อธิบายแล้วว่าบรรจุภัณฑ์ มีบทบาทในส่วนผสมการตลาด ในการท า
หน้าที่เสริมกิจกรรมการตลาด ในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ รายละเอียดปลีกย่อยใน
การช่วยเสริมกิจกรรมต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้       
  1. การใช้โฆษณา บรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องออกแบบให้จ าได้ง่าย ณ จุดขาย หลังจาก
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นหรือฟังโฆษณามาแล้ว ในกลยุทย์นี้บรรจุภัณฑ์ มักจะต้องเด่น กว่าคู่แข่งขัน 
หรือมีกราฟฟิกที่สะดุดตาโดยไม่ต้องให้กลุ่มเป้าหมายมองหา ณ จุดขาย   
  2. การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย หช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เปลี่ยนแปลงไป อาจ
จ าเป็นต้องมี การออกแบบปริมาณสินค้า ต่อหน่วยขนส่งใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือมีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ส าหรับจุดขายใหม่ การเพิ่มหิ้ง ณ จุดขายที่เรียกว่า POP (Point of Purchase) ดังภาพที่ 8 
อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการขาย เมื่อเปิดช่องทาง การจัดจ าหน่ายใหม่    
  3. เจาะตลาดใหม่ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ในการ
เจาะตลาดใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนตราสินค้าใหม่อีกด้วย 
  4. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสินค้า ที่ เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเก่า เช่น 
เปลี่ยนจากการขาย กล้วยตากแบบเก่า เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็น กล้วยตากชุบน้ าผึ้ง อาจใช้บรรจุ
ภัณฑ์เก่าแต่เปลี่ยนสีใหม่ เพื่อแสดงความส าพันธ์กับสินค้าเดิม หรืออาจใช้เทคนิคของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ยูนิฟอร์ม แต่ในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่ถอดด้ามจ าต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่หมด แต่
อาจคงตราสินค้าและ รูปแบบเดิมไว้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าประจ า ของ
สินค้าเดิม            
  5. การส่งเสริมการขาย จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเน้น
ให้ผู้บริโภคทราบว่า มีการเพิ่มปริมาณสินค้า การลดราคาสินค้า หรือการแถมสินค้า รายละเอียดบน
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บรรจุภัณฑ์ย่อมมีส่วนช่วย ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความอยากซื้อมากขึ้น   
  6. การใช้ตราสินค้า เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เพื่อสร้างความทรงจ าที่ดีต่อ
สินค้า บรรจุภัณฑ์ที่มี ตราสินค้าใหม่ ความจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการเน้นตราสินค้า 
  7. เปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ โดยปกติสินค้าแต่ละชนิดมีวัฏจักร 
ชีวิตของตัวมันเอง (Product Life Cycle) เมื่อถึงวัฏจักรชีวิตช่วงหนึ่ง ๆ จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนโฉม
ของบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุของวัฏจักร ในบางกรณี การเปลี่ยนขนาดอาจเกิดจากนวัตกรรมใหม่ 
ทางด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น การเลือกใช้วัสดุใหม่จึงมีการเปลี่ยนรูปทรงหรือขนาด ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ
ใดก็ตามมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาหรือขยายส่วนแบ่ง
การตลาด          
   กิจกรรมทั้ง 7 ที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ของกิจกรรมทางด้าน
การตลาด ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ปรากฏการณ์ทางด้านการตลาดอ่ืน ๆ ย่อม
มีเกิดขึ้นหลายคร้ัง ที่จะสามารถใช้ บรรจุภัณฑ์ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดได้ 

การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางด้านกราฟฟิกดังได้กล่าวมาแล้วอาจจะสรุปเป็นแผนภูมิง่าย ๆ     

  สิ่งส าคัญที่สุดของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่า
ปัจจัยต่าง ๆที่มีอิทธิพล ในการออกแบบอาจเปลี่ ยนแปลงได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัย
ทางด้านตลาดและช่องทางการจ าหน่าย ด้วยเหตุนี้ความต้องการด้านตัวสินค้า และบรรจุภัณฑ์
จ าต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยค านึงถึงปัจจัย ทางด้านการผลิต และ
ความสามารถในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์เป็นเกณฑ์ 

องค์ประกอบการออกแบบ        
  ตามที่ได้ทราบกันแล้ว องค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ มีอยู่หลากหลายประเภท ณ 
จุดขายที่มีสินค้าเป็นร้อยให้เลือก องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์และสินค้านั้น รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะ
แสดงออกถึงจิตส านึกของผู้ผลิตสินค้า และสถานะ (Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อ
โฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่ส าคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย 
  1. ชื่อสินค้า        
  2. ตราสินค้า        
  3. สัญลักษณ์ทางการค้า       
  4. รายละเอียดของสินค้า       
  5. รายละเอียดส่งเสริมการขาย      
  6. รูปภาพ        
  7. ส่วนประกอบของสินค้า      
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  8. ปริมาตรหรือปริมาณ       
  9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย (ถ้ามี)      
  10. รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น 

   เมื่อมีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเร่ิมกระบวนการ
ออกแบบ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดมุ่งหมายทั่ว ๆ ไปในการ
ออกแบบมีดังนี ้

   เด่น (Stand Out) ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑ์จ าต้อง
ออกแบบให้เด่นสะดุดตา (Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจ จากกลุ่มเป้าหมายเมื่อ
วางประกบกับบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง เทคนิคที่ใช้กันมากคือ รูปทรงและขนาดซึ่งเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐาน ของบรรจุภัณฑ์หรืออาจใช้ การตั้งตราสินค้าให้เด่น เป็นต้น 

   ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู้สึกที่
จะต้องก่อให้เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการสังเกตเห็น แล้วจูงใจให้อ่านรายละเอียดบนบรรจุ
ภัณฑ์การออกแบบตราภาพพจน์ ให้มีความแตกต่างนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่แพร่หลายมาก 
ความรู้สึกร่วมที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นพาณิชย์ศิลป์ที่สร้างขึ้นเพื่อ ให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกที่
ดี ต่อศิลปะที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมทั้งหมด เร่ิมจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น 
เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ สร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และจบลงด้วยความรู้สึกที่ดีที่สามารถสนองต่อ ความต้องการของผู้ซื้อได้ 
จึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ “ซื้อฉันสิ” (Buy Me) จึงนับเป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ บรรจุภัณฑ์ต้องท า
ให้อุบัติขึ้น ด้วยเหตุนี้ การชักจูงหว่านล้อมโดยรูป ค าบรรยาย สัญลักษณ์ หรือรางวัลที่ได้รับ ย่อม
สร้างให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอย่ากทดลองสินค้าพร้อมบรรจุ ภัณฑ์นั้น 

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
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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) จะหมายถึงสิ่งที่ผู้
ซื้อจดจ าได้และท าการเลือก ณ จุดขาย ทั้งที่ในอดีตกาลศัพท์ค าว่า Branding มาจากการตีตราบน
สัตว์ด้วยเหล็กที่เผาร้อนจนแดงในปศุสัตว์ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์นั้นเป็นของคอกใดเจ้าของใด 
ศัพท์ค านี้ได้รับการประยุกต์มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยหมายถึงภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์อุปโภค
บริโภคที่บรรจุสินค้าอยู่ภายใน วิวัฒนาการของตราสินค้ามิได้มีความหมายเฉพาะตราอย่างเดียว แต่
รวมถึงรูปทรงโครงสร้างและการออกแบบทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค จึงอาจเรียกได้อีก
ชื่อหน่ึงว่า Total Branding 

       การสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและ
เงินทุนพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น ผงซักฟอก “เปา” ที่พยายามสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับแข่ง
กับ “แฟ้บ” เมื่อสิบกว่าปีก่อน เป็นต้น ถ้าสามารถสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับได้แล้ว ตราสินค้า
จะเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้ ขององค์กรนั้น ๆ เนื่องจากผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะมีความ
ซื่อสัตย์และเชื่อถือในตราสิน ค้านั้น ๆ (Brand Loyalty) 

       งานที่ยากที่สุดในการออกแบบตราสินค้า คือ การสร้างภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์
และตัวสินค้า ตัวอย่างของ ผงซักฟอก “เปา” เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการสร้างภาพพจน์ให้แก่
สินค้า โดยการสร้างภาพพจน์ ของความยุติธรรม ด้วยการหยิบเอาความนิยมของภาพยนต์เปาบุ้น
จิ้นมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างตราสิน ค้า (Brand Device) เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ซื้อว่า จะได้
สินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ตัวอย่างของผงซักฟอก “เปา” แสดงให้เห็นว่า ความคิดริเร่ิม
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบตราสินค้า 

       ภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้น จ าต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าได้ง่าย 
(Recognition) การออกแบบตราสินค้าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ของตราสินค้าเข้ามาช่วย 
นอกเหนือจากสัญลักษณ์ทางการค้า (Logo) ยังมีชื่อและรูปภาพด้วย ในกรณีของผงซักฟอก “เปา” 
ดังกล่าวแล้วคือ รูปของท่านเปาบุ้นจิ้นและชื่อเปา ซึ่งตอนแรกใช้ชื่อเต็มว่า “เปาบุ้นจิ้น” และต่อมา
ได้ย่อสั้นลงมาเหลือแต่ค าว่า “เปา” นอกจากรูปของ ท่านเปาบุ้นจิ้นก็ไม่ได้ใส่ เนื่องจากผงซักฟอก 
“เปา” นี้ติดตลาดเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว 
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   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
ใช้ในการโฆษณา และการส่งเสริม การจ าหน่ายสินค้า และบริการขององค์กรที่มีขนาด และ
ลักษณะเฉพาะแบบไม่ซ้ ากับใคร เพื่อใช้ในกิจการทางด้านการตลาดต่างสถานที่ ด้วยวิธีการแตกต่าง
กันให้กลุ่มเป้าหมาย จ าได้ว่าเป็น กิจกรรมขององค์กรนั้น ๆ 

       ตราสินค้านั้นจะใช้กับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่สัญลักษณ์ทางการค้าจะ
เป็นเคร่ืองหมาย ตัวแทนขององค์กร เมื่อไรก็ตามที่กิจกรรมทางด้านการตลาด ก าหนดไว้ว่าจะต้องมี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าก็จะได้รับการออกแบบใหม่ไปด้วย ในขณะเดียวกัน
สัญลักษณ์ทางการค้าโดยส่วนใหญ่ จะยังคงเหมือนเดิม อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าสัญลักษณ์ทางการ
ค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว สัญลักษณ์ทางการค้า มักจะมีการ
ออกแบบเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่าไม่ทันสมัยและไม่สามารถสร้างความ
ประทับใจ ดังตัวอย่างของน้ ามันเชลล์ ดังภาพที่ 12 

       การใช้ตราสินค้าในเมืองไทยนั้น ยังนิยมใช้รูปของเจ้าของกิจการมาเป็นสัญลักษณ์
ทางการค้า ซึ่งอาจจะเป็นสมัยนิยมในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าใช้หลักทางด้านการตลาดสมัยใหม่ ใน
การออกแบบ ตราสินค้าแล้ว จะพบว่าสัญลักษณ์ทางการค้าดังกล่าว ไม่สามารถสนองกับ
จุดมุ่งหมายในการออกแบบ ตราสินค้าได้ดีนัก เน่ืองจากการสร้างภาพพจน์และการจ าเป็นไปได้ยาก 
ยกเว้นว่ารูปเจ้าของกิจการที่ใช้ เป็นสัญลักษณ์ทางการค้านั้น เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศหรือทั่ว
โลกที่ต้องการสินค้านั้นไปจ าหน่าย ดังภาพที่ 13 

วิเคราะห์ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซื้อ 

       ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเป้าหมายที่จับจ่ายซื้อสินค้า มีเหตุจูงใจที่
แตกต่างกัน การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ทางด้านกราฟฟิกต้องพยายามสนองตอบต่อ สิ่งจูงใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะให้เลือกซื้อสินค้า เช่น กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายอาจมี
การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแตกต่างกัน ซึ่งอาจแยกได้เป็นดังนี้ 



58 
 

       1. ซื้อน้อยแบบดาวกระจาย กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักจะเป็นคนโสด ครอบครัว
ขนาดเล็ก และหนุ่มสาววัยรุ่นที่มีก าลังซื้อไม่มากนัก ซื้อสินค้าปริมาณน้อยชิ้น แต่อาจซื้อหลาย
ประเภท ขึ้นอยู่กับก าลังการซื้อ การออกแบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ จะต้องค านึงถึงปริมาณต่อ
บรรจุภัณฑ์ที่น้อย มีความสะดวกในการใช้และเก็บหลังการใช้ 

       2. ซื้อมากแบบดาวเต็มฟ้า กลุ่มเป้าหมายนี้อาจจะกว้างกว่าหรือมีมากกว่า
กลุ่มเป้าหมายแบบแรก การออกแบบเพื่อการจับกลุ่มเป้าหมายนี้ให้ชัดเจนจึงค่อนข้างล าบาก
มากกว่า การออกแบบ ที่มุ่งให้ความส าคัญต่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือจุดขายเป็นหลักในการ
ออกแบบ พร้อมทั้งพิจารณาสภาวะคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น อาหารขบเคี้ยวส าหรับผู้ชาย จะต้อง
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความเป็นชายบนบรรจุภัณฑ์ และพยายามฉีกแนวจากคู่แข่ง 

       3. ซื้อแบบดาวดวงเด่น เป็นการซื้อแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การซื้อเคร่ืองดื่มชูก าลัง 
กลุ่มเป้าหมาย จะสามารถก าหนดได้อย่างเด่นชัด การออกแบบจะเน้นอรรถประโยชน์และภาพพจน์
ของสินค้าเป็นเกณฑ์ เหตุจูงใจในการซื้อสินค้าเหล่านี้เป็นการซื้อเพราะความนิยมและความเชื่อถือ 

       4. ซื้อแบบดาวหาง คือ การซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจ กล่าวคือ เกิดความอยากได้อย่าง
ฉับพลันเมื่อเห็นสินค้า บรรจุภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นการซื้ อแบบดาวหาง การ
ออกแบบจะเน้นสถานที่ผลิต ตราสินค้า ส่วนประกอบทางโภชนาการของสินค้า เป็นต้น ส่วน
รูปแบบกราฟฟิกค่อนข้างจะสะดุดตาและสะดวกในการน าพา 
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นิยามศัพท ์

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การบรรจุภัณฑ์ Packaging ผลรวมของศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีของ
การออกแบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
สินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่า
จ่ายที่เหมาะสม 

2 การใช้หมุนเวียน Recycle เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ก าลังจะเป็น
ขยะ โดยน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ 
โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่
แล้วน ากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการ
แปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ 

3 กระดาษคราฟท์ Kraft กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมี ที่ได้จาก
กระบวนการคราฟท์เป็นการใช้เทคโนโลยี
ในการแปลงสภาพจาก เน้ือไม้เป็นเยื่อ
กระดาษไม้โดยใช้สารเคมีและความร้อนใน
การแยกเยื่อ และขจัดลิกนิน  

4 กระป๋องกระดาษ Paper Composite 
Can 

เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้จากการ
พันกระดาษทับกันหลาย ๆ ชั้น พันแบบ
เกลียวหรือแบบแนวตรง 

5 กล่องกระดาษ
ลูกฟูก 

Corrugated Box เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการขนส่ง และมี
ปริมาณการใช้สูงสุด เนื่องจากเป็นกล่องที่มี
น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง อีกทั้งยังสามารถ
พิมพ์ข้อความหรือรูปต่างๆได้ เพื่อดึงดูด
ความสนใจ 

6 ก๊าซเอทิลิน Ethylene เป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลเล็ก เกิด
จากการเผาไหม้และผลิตได้ตามธรรมชาติ
ระหว่างการสุกของผลไม้ กระตุ่นการหายใจ
ของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว แก๊ซเอทิลีนใช้
เพื่อการบ่มผลไม้ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

7 กระป๋อง Can บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง สร้างจากแผ่นโลหะ
ม้วนเข้าหากันเป็นทรงกระบอก ปิดผนึกด้วย
แผ่นโลหะวงกลมทั้งสองด้านโดยไม่ให้
สัมผัสอากาศ 

8 กระป๋องสองชิ้น 2 Piece can เป็นกระป๋องไร้ตะเข็บข้าง มีตัวกระป๋องและ
ฝาล่างเป็นชิ้นเดียวกันและมีฝาบนอีกชิ้น
หนึ่ง 

 

9 กระป๋องสามชิ้น 3 Picec can เป็นกระป๋องที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้นคือ
ตัวกระป๋อง ฝาบนและฝาล่าง ได้แก่ กระป๋อง
ที่ส่วนใหญ่ใช้บรรจุอาหาร มักจะผลิตจาก
แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กไม่
เคลือบดีบุก 

10 กระป๋องขึ้นรูป
โดยการปั๊มคร้ัง
เดียว 

Drawn can เป็นการขึ้นรูปกระป๋องโดยการปั๊มคร้ังเดียว 

11 กระป๋องขึ้นรูป
โดยการปั๊มสอง
คร้ัง 

Drawn and 
Redrawn Can-
DRD can 

โดยปั๊มคร้ังแรกจะขึ้นรูปเป็นถ้วยเตี้ยก่อน 
ห ลั ง จ า ก นั้ น จ ะ ปั๊ ม อี ก ค ร้ั ง เ พื่ อ ใ ห้
เส้นผ่าศูนย์กลางของกระป๋องเล็กลงและ
ความสูงมากขึ้นตามต้องการ 

12 กระป๋องขึ้นรูป
โดยการปั้มและรีด
ผนัง 

Drawn and wall 
irond Can-DI can 

โด ย ปั๊ ม ค ร้ั ง แ ร ก จ ะ ไ ด้ ถ้ ว ย ที่ มี ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับกระป๋องที่ต้องการ 
หลังจากนั้นผนังกระป๋องจะถูกรีดให้เบาลง 
และกระป๋องมีความสูงเพิ่มขึ้น 

13 กระป๋องฉีดพ่น Metal aerosol เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทอัดความดันที่บรรจุ
ก๊าซท าหน้าที่ เป็นสารขับความดัน และมี
วาล์วซึ่งออกแบบให้สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์
และก๊าซภายใต้ความดันได้ 

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

15 การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ 

Physical Changes การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวกับสมบัติ
กายภาพ โดยไม่มีผลต่อ องค์ประกอบภายใน 
และ ไม่เกิดสารใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลง
สถานะ การละลายน้ า 

16 การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจุล
ชีววิทยา 

Microbiological 
Changes 

เป็นการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ 
ในด้านรูปร่าง โครงสร้างต่างๆ 

17 การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี 

Chemical Changes การเปลี่ยนแปลงของสารที่ เกี่ยวข้องกับ
สมบัติทางเคมี 

18 การเปลี่ยนแปลง
ทางเอ็นซายมาติค 

Enzymatic 
Changes 

การท าไห้อาหารส าเร็จรูปบูด เสียกายหรือ
การเก็บ รักษาของอาหารสั้นลง 

19 ขวดปากแคบ Buttle ขวดที่มีลักษระปากขวดแคบ 

20 ขวดปากกว้าง Jar ขวดที่มีรูปทรงเท่ากันทั้งก้นขวดและปาก
ขวด  

21 ขวดแก้วเล็กๆ Vials ขวดเล็กที่ใช้บรรจุเซรุ่มหรือยาเป็นขวดฉีดยา 

22 ขวดคาร์บอย Carboys ขวดแก้วที่มีขนาดปาดขวดแคบ แก้วมีสือ
เขียวมีความหนาเป็นพิเศษ เป็นขวดแบบเก่า 

23 ความประหยัดใน
ระบบการขนส่ง
และการกระจาย
สินค้า 

Distribution 
Hazards 

คือ การลดต้นทุนในการขนส่งและกระจาย
สินค้า ด้วนบรรจุภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยีที่
น ามาใช้ 

24 ความเสียหายจาก
สิ่งมีชีวิต 

Biological Hazards  ความเสียหายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
เช่น เชื้อบักเตรี เชื้อรา แลงชนิดต่างๆ   

25 ความเสียหายใน
ลักษณะของการ
ปนเปื้อน 

Contamination 
Hazards 

การถูกปนเปื้อนโดยสินค้าที่วางอยู่ใกล้เช่น 
ความชื้น 
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26 จุดแข็ง Strengths คุณลักษณะเด่นที่ เข้มแข็งจนฝ่ายตรงข้าม
เอาชนะได้ยาก ตรงข้ามกับจุดอ่อน 

27 จุดอ่อน Weaknesses ข้อด้อยที่ฝ่ายตรงข้ามจะเอาชนะได้โดยง่าย 

28 ซองกระดาษ paper nenvelope ใช้บรรจุสินค้า เช่น ใบเลื่อย หัวสว่าน ยาเม็ด
และเมล็ดพืช การเลือกใช้ขนาดและชนิดของ
ซองขึ้นอยู่กับชนิดชนิดของสินค้ารูปร่างของ
สินค้าเป็นหลัก 

29 ตัวเร่งปฏิกิริยา
โลหะ 

Metal Catalyst ทองค าเป็นธาตุที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา 

30 ต้นทุนใน
คลังสินค้า 

Warehouse Cost ทุนในการจั ดการระบบและปฏิบั ติ ใน
คลังสินค้า 

31 ถุงกระดาษ paper bag ถุงที่ท าจากกระดาษ 

32 ถุงผนังหลายชั้น Multiwall bag ถุงกระดาษที่น ามาซ้อนกันหลายชั้นหรือ
เคลือบผิวด้วยวัสดุต่างๆเช่น เคลือบด้วย
พลาสติก 

33 ถังกระดาษ Fiber Drum 
มีลักษณะแบบเดียวกับกระป๋องกระดาษ แต่
มีขนาดใหญ่ ใช้ในการขนส่งเป็นหลัก ซึ่ง
โดย ส่วนใหญ่แล้วใช้บรรจุสารเคมีและยา   

34 ถุงพลาสติกสาน Wooven Sacks กระสอบพลาสติกสานมีความแข็งแรง รับ
น้ าหนักมากไดดี สามารถเพิ่มหูหิ้ว จีบ บิด
ข้างได้  

 

35 ถุงพลาสติกสาน
ขนาดใหญ่ 

Flexiber 
Intermediate Bulk 
Containers-FIBC 

คล้ายกับพลาสติกสาน แต่มีขนาดใหญ่เป็น
พิเศษ และมีความเหนียวแข็งแรง 

36 บรรจุภัณฑ์เฉพาะ
หน่วย 

Individual Package บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก 
เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่อย 
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37 บรรจุภัณฑ์
ชั้นนอกสุด 

Out package บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้
ในการขนส่ง 

38 บรรจุภัณฑ์เพื่อ
การขายปลีก 

Comsumer 
package 

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้ อาจมีชั้น
เดียว หรือหลายชั้นก็ได้ 

39 บรรจุภัณฑ์เพื่อ
การขนส่ง 

Transportation 
Package 

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุ
ภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุ
ภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้เป็นหน่วยใหญ่ 
เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการ
เก็บรักษา และการขนส่ง 

 

40 บรรจุภัณฑ์
ประเภทรูปทรง
แข็งตัว 

Rigid Forms มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อ
การใช้งาน และป้องกันผลิตภัณฑ์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

41 บรรจุภัณฑ์
ประเภทรูปทรงกึ่ง
แข็งตัว 

Semi Rigid Forms บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษ
แข็งและอะลูมิเนียมบาง 

  42 บรรจุภัณฑ์
ประเภทรูปทรง
ยืดหยุ่น 

Flexivle Form บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะ
เป็นแผ่นบาง  ได้ รับความนิ ยมสู งมาก 
เนื่องจากมีราคาถูก หากใช้ในปริมาณมาก 
และระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบ 
และโครงสร้างมากมาย 

 

43 บรรจุภัณฑ์
กระดาษ 

paper กระดาษมีหลายชนิด ผลิตมาจากเยื่อกระดาษ
ที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามความเหนียว 
ความทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุ 
สามารถตัด พับ งอได้ง่าย สามารถออกแบบ
ได้มากแบบ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุด 
น้ าหนักเบาที่สุด  
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44 บรรจุภัณฑ์โลหะ  หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะชนิด
ต่างๆ เช่น ดีบุก แผ่นเหล็กโครเมียม และ
อลูมิเนียม 

45 บรรจุภัณฑ์ไม้ Wooden packaging บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากไม้ เช่น ไม้ไผ่ ไม่ยาง
พาลา ไม่เน้ืออ่อนชนิดต่างๆ   

46 ปัญหาการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 

Packaging 
Development 

ปัญหาในเร่ืองของการตลาด การกระจาย
สินค้าการแข่งขันทางการตลาด 

47 ปัญหาการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

Packaging Design ปัญหาที่เกี่ยวกับการออกแบบ สีสัน รูปร่าง 
ตราฉลาก ข้อความโฆษณา ประชาสัมพันธ์  

48 ปัญหาการเลือกใช้
วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

Packaging 
Materials 

ปัญหาในการการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มีส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่า 

49 ปัญหาต้นทุนใน
การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

Packaging 
designcost 

ปัญหาที่ เกี่ ยวกับต้นทุนในการออกแบบ 
ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนในการขนส่ง ต้นทุนใน
คลังสินค้า  

50 แผ่นเหล็กเคลือบ
ดีบุก 

Tinplate เหล็กด าที่น ามาชุบผิวด้วยดีบุกที่มีความ
บริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.75 เพื่อเพิ่มความแข็ง
และทนทานต่อการกัดกร่อนไม้เป็นพิษต่อ
การใช้บรรจุอาหาร 

51 แผ่นเหล็กไร้ดีบุก Tin Free Steel-TFS เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามาชุบผิวด้วยโครเมียม
และโครเมียมออกไซด์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติใน
การทนทานต่อการกัดกร่อน 

52 แผ่นกระดาษ
ลูกฟูก 

Corrugated sheet  แผ่นกระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น หรือ
เรียกว่าลอนลูกฟูก กระดาษลอนลูกฟูก 

53 แผ่นอลูมิเนียม Aluminum Foil เป็นโลหะผสมของอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืน 

54 แผ่นพลาสติกอัด
อากาศ 

Air Bubble ท าจากแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีน 2 แผ่น ประกบ
กัน โดยท าให้เกิดที่กันอากาศเล็กๆเกิดขึ้น
ระหว่างแผ่น มีการผลิตออกมาในรูปม้วน 
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55 พนักงานขายที่ไร้
เสียง 

Silent Selesman การที่บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆ
ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จ าเป็น
ทั้งหมดของตัวสินค้า และการมีรูปลักษณ์ที่
สวยงามสะดุดตาชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

56 โพลิเอทิลีน Polyethylene-PE พลาสติกที่มีการใช้มากที่สุดและราคาถูก มี
จุดหลอมเหลวต่ า เมื่อเทียบกับพลาสติกอ่ืนๆ 

57 โพลิเอทิลีนความ
หนาแน่นต่ า 

Low Density 
Polyethylene-
LDPE 

เป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง ชื่อสามัญเรียกว่า ถุง
เย็น เพราะไม่ทนความร้อนสามารถใช้ความ
ร้อนเชื่อมติดผนึกได้ด ี

58 โพลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง 

High Density 
Polyethylene-
HDPE 

เป็นพลาสติดชนิดหนึ่ง มีลักษณะขุ่น แสง
ผ่านได้น้อยกว่า LDPE สามารถใช้ได้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดเป็นด่าง ไม่ว่องไวต่อ
สารเคมี 

 

59 โพลิเอทิลีน เทเรฟ
ทาเลต 

Polythylene 
Terepthalate-PET 

หรือเรียกกันโดยย่อว่า เพท เป็นพลาสติก
เทอร์โมพลาสติก ที่ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างเอทิลีนไกลคลอกับไดเมทิลเทเรฟทา
เลต ปัจจุบันนิยมใช้ในการทดลองกับสัตว์
พบว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ก่อการกลายพันธุ์
และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 

 

60 โฟมพอลิสไตรีน Polystyrene foam โครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิดน้ าหนักเบามาก 
มีคุณสมบัติที่ป้องกันการกระแทกได้เป็น
อย่างดี ไม่ดูดซับความชื้น 

61 โฟมพอลิยูรีเทน Polyurethane foam โครงสร้างมีลักษณะเป็นเซลล์เปิดจนถึงมี
เซลล์ปิด 80 เปอร์เซ็นต์ ยอมให้อากาศหนี
ออกเมื่อได้รับแรงกระแทกและดูดอากาศ
กลับเมื่อหมดแรงกระแทก 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

62 โฟมพอลิเอทีลีน Polyethyiene foam ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเซลล์ปิด มีการ
คืนรูปดีหลังรับแรง กระแทก น้ าหนักเบา 
ทนทานต่อสารเคมี 

63 ฟิล์มชนิดยืดตัวได้ Streth Film คื อ  ฟิ ล์ ม พ ล า ส ติ ก ป ร ะ เ ภ ทหนึ่ ง ที่ มี
คุณสมบัติ เฉพาะคือ  ความเหนียว และ
ความสามารถในการยืดตัวสูง โดยฟิล์มชนิด
นี้จะสามารถเกาะติดกันเองได้  

64 ฟิล์มบรรจุอาหาร
ในขณะร้อน 

Hot-fill เป็นการบรรจุอาหารเพื่อยืดอายุของแหลว
ภายในบรรจุภัณฑ์ 

65 ภาชนะที่บรรจุ Container บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ไม้ พลาสติก 
กระดาษ  

66 เยื่อกระดาษขึ้นรูป Molded pulp 
Container  

มีทั้งชนิดที่ท าจากเยื่อบริสุทธิ์ซึ่งใช้บรรจุ
อาหารส า เ ร็จรูปและอาหาร ที่ เข้ าตู้ อบ
ไมโครเวฟได้และชนิดที่ท าจากเยื่อเศษ
กระดาษซึ่งใช้บรรจุไข่ผัก ผลไม้สด และท า
เป็นวัสดุกันกระแทก   

67 วัสดุเฉื่อย Inset วัสดุที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี 

68 วัสดุกันกระแทก Cushioning 
material 

 วัสดุที่น ามาใช้เพื่อ ปกป้องสินค้าจากการ 
สูญเสีย  

69 หลอดบีบ Collapsible tube หลอดบีบเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่
มีความหนืดสูง ท าจากอะลูมิเนียมให้ความ7
สะดวกในการใช้งาน 

70 อีพีอีโฟม EPE Form เป็นโฟมชนิด Polythylene ที่ท าความ
หนาแน่น และแข็งเป็นพิเศษ เหมาะส าหรับ
การแพ็คสินค้าที่มีน้ าหนักมาก  

71 โอกาส Opportunities ช่องทาง ช่องเวลาที่เหมาะ ช่วงเวลาอันควร 

72 อุปสรรค  Threats เคร่ืองขัดข้อง ความขัดข้อง สิ่งขัดขวาง 

  



 

บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากที่ได้ไปศึกษาการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศกรณีศึกษา บริษัท ไทย
ฮอนด้า แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้                   
1. การบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ       
  บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด มีการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อจ าหน่ายทั้ง
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศจึงมีขั้นตอนและวิธีการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากการบรรจุภัณฑ์
สินค้าชนิดอ่ืน บรรจุภัณฑ์รถจักรยานยนต์มีการออกแบบมาให้สามารถรักษาสภาพของตัวสินค้า
ไม่ให้เสียหาย เนื่องจากการส่งออกไปต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน  จึงต้องมี
บรรจุภัณฑ์ชั้นในท าหน้าที่ในการห่อหุ้มสินค้าไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก เนื่องจากเป็น
รถจักรยานยนต์ จึงมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทกก่อนการบรรจุภัณฑ์ และมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถบรรจุรถจักรยานยนต์ได้ท าไห้การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วในระหว่างการขนส่ง               
  ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ                    
  1. การห่อหุ้มวัสดุกันกระแทกจะท าในระหว่างการผลิตรถจักยานยนต์ใช้วัสดุกัน
กระแทกการห่อส่วนส าคัญของรถจักรยานยนต์ วัสดุกันกระแทกที่ใช้คือ พีอีโฟม และถุงพลาสติก
ในการห่อหุ้ม ส่วนที่ห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทกมี ดังนี้      
  - ท่อ          
  - ไฟหน้า และไฟเลี้ยว        
  - บังโคลนหน้า        
  - เบาะ         
  2. บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด ใช้บริการบริษัทขนส่งภายนอก โดย
พนักงานจากบริษัทขนส่ง เป็นผู้ตรวจเช็ครับรถเองอีกคร้ัง โดยตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ตาม
ข้อก าหนดในเร่ืองของคุณภาพรถจักรยานยนต์ และในเร่ืองของข้อก าหนดด้านกฎหมายของแต่ละ
ประเทศในการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ รวมถึงตรวจเช็คความสวยงามภายนอกของรถจักรยานยนต์ 
และความสมบูรณ์พร้อมจ าหน่าย และท าการห่อหุ้มโฟมกันรอยในบริเวณแท้งค์น้ ามัน เพื่อป้องกัน
รอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างท าการขนส่ง    
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                                                 ภาพที่ 4.1 ส่วนที่ห่อหุ้มด้วยพีอีโฟม    
   3. พนักงานจากบริษัทขนส่งท าการประกอบแล็คที่ใช้ในการบรรจุรถจักรยานยนต์ 
โดยแล็คที่ใช้จะถูกออกแบบและสั่งท าขึ้นพิเศษเพื่อขนส่งรถจักรยานยนต์ไปต่างประเทศ และจะ
แบ่งสีตามประเภทของแล็คที่ใช้บรรจุรถจักรยานยนต์ออกเป็น แล็คที่ใช้ขนส่งรถจักรยานยนต์ไป
จนถึงท่าเรือแหลมฉบัง แล้วต้องถ่ายแล็คเพื่อน ากลับมายังบริษัท เป็นแล็คสีเขียว ส่วนแล็คที่ใช้
บรรจุรถจักรยานยนต์ที่ขนส่งไปจนถึงจุดหมายที่ต่างประเทศ เป็นแล็คสีส้ม   
  4. น ารถจักรยานยนต์บรรจุลงบรรจุภัณฑ์แล็คที่ออกแบบและสั่งท าเพื่อขนส่งไป
ต่างประเทศ  น าบรรจุภัณฑ์มาท าการประกอบ โดยพนักงานจากบริษัทขนส่ง เป็นผู้ประกอบแล็ค
ดังนี ้           
  4.1 น าบรรจุภัณฑ์หรือแล็คมาแยกส่วนประกอบออกเพื่อท าการประกอบส่วนสีน้ า
เงินที่ใช้ล็อครถจักรยานยนต์ 

  

ภาพที่ 4.2 น าบรรจุภัณฑ์หรือแล็คมาแยกส่วนประกอบ 
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   4.2 ประกอบชิ้นส่วนสีน้ าเงินขึ้นเพื่อล็อครถจักรยานยนต์ 

 

ภาพที่ 4.3 ประกอบชิ้นส่วนสีน้ าเงินเข้ากับแล็ค 

4.3 น ารถจักรยานยนต์ขึ้นบรรจุในแล็คและล็อคด้วยเชือกล็อค ดังภาพที่ 4.4 

 

ภาพที่ 4.4 รถจักรยานยนต์บรรจุลงแล็ค 

  4.4 น าชิ้นส่วนของแล็คมาประกอบเป็นฝาข้างบรรจุภัณฑ์ท าการล็อคฝาในแต่ละ

ด้าน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์การประกอบแล็คที่ใช้บรรจุรถจักรยานยนต์ดังภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 รถจักรยานยนต์บรรจุลงแล็คที่ประกอบเสร็จ 

  5. น ารถจักรยานยนต์ที่บรรจุในแล็คเรียบร้อยแล้ว บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก
หรือลังกระดาษอีกชั้นหนึ่งและห่อหุ้มรอบๆ กล่องด้วยฟิล์มยืด เพื่อป้องกันสินค้าและปกป้องให้มี
ความสมบูรณ์ เพราะการขนส่งทางเรือใช้เวลาในการเดินทางนาน จึงต้องบรรจุรถจักรยานยนต์ใน
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย       

 

ภาพที่ 4.6 การบรรจุรถจักรยานยนต์ด้วยกล่องกระดาษหุ้มด้วยฟิล์มยืดและสายรัด 
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่งขายต่างประเทศ   
  ในการบรรจุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ มีปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ซึ่งมีสาเหตุ
ดังนี ้           
  1. ความปลอดภัยในการท างาน เน่ืองจากน้ าหนักของรถจักรยานยนต์ตั่งแต่ 125 cc 
ขึ้นไปมีน้ าหนักมาก การบรรจุภัณฑ์จึงต้องมีความระมัดระวังในการบรรจุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน
ระหว่างท างาน และไม่ไห้สินค้าเสียหายระหว่างการบรรจุลงแล็ค พนักงานต้องได้รับการอบรมและ
ทดสอบอยู่เสมอ          
  2. ปัญหาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ยังขาดการเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า ควร
เลือกใช้วัสดุที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้      
  3. ปัญหาในเร่ืองต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในการพัฒนาและผลิตแล็คบรรจุภัณฑ์
รถจักรยานยนต์ในการส่งออกขายต่างประเทศ ของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เป็นผู้
จัดหาบริษัททีมงานในการพัฒนาเฉพาะ จึงต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและความแข็งแรงทนทานของ
บรรจุภัณฑ ์

3. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้กับการจัดท าโครงการ
  - โดยการน าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาท าโมเดล สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้น 
ทุนของการท าโครงการได้  เป็นการประหยัดต้นทุนและระดมความคิดเพื่ อให้ชิ้นงานออกมา
สมบูรณ์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                             
  - น ากระดาษ A4 ที่ปร้ินงานส่งตรวจในแต่ละบทที่ต้องมีการแก้ไข กลับมาปร้ิน
งานส่งอีกในบทอ่ืนโดยใช้กระดาษด้านที่ยังไม่ได้ใช้ปร้ิน เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการท ารูปเล่มโครงการอีกด้วย    
  - การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท โดยการเดินทางด้วยรถ
บัสรับ-ส่งพนักงานของบริษัท ซึ่งสามารถประหยัดค่ารถโดยสารได้มาก 

4. น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต   
  ด้านการศึกษา        
  จากที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา การบรรจุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ก่อนจัดส่งขาย
ต่างประเทศ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้กับการศึกษาได้
ท าให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยว กับขั้นตอนในการบรรจุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ และเข้าใจปัญหา อุปสรรค
ในการบรรจุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนในการเรียนได้และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนได้อีกด้วย         
  ด้านการประกอบอาชีพ       
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  จากที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา การบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งขายต่างประเทศ บริษัท ไทย
ฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้กับการท างานได้จริง เนื่องจากการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของสินค้าเป็นสิ่งส าคัญในการปกป้องคุ้มครอง
สินค้า ว่าควรเลือกบรรจุภัณฑ์วัสดุกันกระแทกอย่างเหมาะสม 

  



 

 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป           
  จากการศึกษาการบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ไทย
ฮอนด้า แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด ท าให้เราทราบถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาสภาพของตัวสินค้าไม่ให้เสียหาย เนื่องจากการ
ส่งออกไปต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน จึงต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นในใช้พีอีโฟมใน
การห่อหุ้มส่วนท่อ ไฟหน้า ไฟเลี้ยว บังโคลนหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก โดย
ขั้นตอนการห่อวัสดุกันกระแทกนี้จะท าในระหว่างการผลิต เมื่อรถจักรยานยนต์ผ่านกระบวนการ
ผลิตแล้ว บริษัท ได้ใช้บริการบริษัทขนส่งภายนอก ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ตามข้อก าหนด 
แล้วจึงน าโฟมกันรอยห่อหุ้มบริเวณแท้งค์น้ ามันเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ขนส่ง ขั้นตอนต่อไปคือการบรรจุรถจักรยานยนต์ลงแล็คที่ออกแบบสั่งท าขึ้นพิเศษ โดยจะมีแล็คสี
เขียวที่ใช้ในการขนถ่ายรถจักรยานยนต์และน ากลับมายังบริษัท แล็คสีส้มใช้ในการบรรจุ
รถจักรยานยนต์ส่งขายต่างประเทศ และบรรจุลงในกล่องกระดาษลังครอบคลุมทั้งแล็คและหุ้ม
รอบๆ กล่องด้วยฟิล์มยืด วางบนพาเลท เพื่อเตรียมก่อนการจัดส่งขายต่างประเทศ   

ภาพที่ 5.1 แล็คบรรจุรถจักรยานยนต์ 
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ข้อเสนอแนะ          
  คณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด
น าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้     
  1.  ควรจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ท าหน้าที่ขนย้ายและประกอบแล็ค    
บรรจุรถจักรยานยนต์ ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง การสวมชุดป้องกัน
ร่างกายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการท างาน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 ภาพตัวอย่างการอบรมเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 

   2.  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มีส่วนส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่น
ให้กับตัวสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด ซึ่งต้อง
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น และการเพิ่มลวดลายหรือการ
พิมพ์สีกล่องกระดาษลูกฟูกทีเ่ป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก เพื่อให้สามารน าเสนอสินค้าให้น่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วกล่องกระดาษลูกฟูกทั่วไปยังไม่มกีารเพิ่มลวดลายหรือท าให้มีสีสันสวยงาม 
คณะผู้จัดท าจึงขอเสนอแนะในเร่ืองนี้  

 

ภาพที่ 5.3 กล่องกระดาษลูกฟูกพิมพ์ลายสสีันสดใส 
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ภาพที่  5.4 บาร์โค้ดรูปแบบการ์ตูน 

  3. ในสถานการณ์ปัจจุบันต้นทุนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญของธุรกิจ ต้นทุน
บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ต้นทุนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging designcost) ต้นทุนวัสดุ
บรรจุภัณฑ์(Packaging Material Cost) ต้นทุนในการขนส่ง (Transportation Cost) และต้นทุนใน
คลังสินค้า (Warehouse Cost) ปัญหาที่พบในต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ การใช้วัสดุในการบรรจุภัณฑ์
ไม่เหมาะสมกับราคา ใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่คุ้มค่าหรือซื้อวัตถุดิบใน
ราคาที่สูง ทั้งนี้การจัดวางบรรจุภัณฑ์เรียงทับซ้อนกันในทางสูงก็จะสามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้
นอกจากนี้ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อรูปแบบการขนส่งและประหยัดพื้นที่การจัดเก็บใน
คลังสินค้าจะเกี่ยวโยงถึงต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด้วยเพราะหากบริหารพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์และ
คลังสินค้าได้คุ้มค่ามากหมายถึงปริมาณการขนส่งและการประหยัดต่อเที่ยว 

ข้อเสนอแนะของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ       
  1. ท าการวิเคราะห์ SWOT ได้ดีมาก      
  2. เอกสารเนื้อหารายละเอียดดี       
  3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาควรบอกข้อเสนอแนะให้ชัดเจน     
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ที่อยู่  46/6 ซอยแสงจันทร์ สุขุมวิท 42  

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

เบอร์โทรศัพท์ 090-280-8161 

อีเมล์  Sipom25111993@gmail.com 

ที่ท างาน โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง 

 

 

นางสาวชนิกานต์ อิงแก้ว 

เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2540 

ที่อยู่  98 อุดมสุข 42 แขวง/เขต บางนา 

กรุงเทพ 10260 

เบอร์โทรศัพท์ 094-108-8198 

ที่ท างาน บริษัท ยงฤดี ฟู๊ดส์ จ ากัด 

 

 

 

 


