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บทคัดย่อ 
 

โครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์วงล้อรถมอเตอร์ไซค์ไปยัง
ต่างประเทศของบริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด ท าให้ทราบถึงกระบวนการการ
บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการบรรจุภัณฑ์ 

จากการจัดท าโครงการนี้ ผู้จัดท าได้น าโปรแกรมเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการหลัก ๆ จะใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาวิธีการ
บรรจุภัณฑ์วงล้อรถมอเตอร์ไซค์ไปยังต่างประเทศ และใช้ Microsoft Power point ในการน าเสนอ
ข้อมูลที่ผู้จัดท าโครงการ และน ามาตกแต่งภาพให้สวยงาม 

คณะผู้จัดท าได้ศึกษาดูงานของบริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 
ได้รับความรู้เร่ืองวิธีการบรรจุภัณฑ์วงล้อรถมอเตอร์ไซค์ไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี 
เวียดนาม ไต้หวัน ลาว ฟิลิปปินส์ บราซิล สเปน อิตาลี เป็นต้น กระบวนการในการบรรจุภัณฑ์ และ
ขั้นตอนและวิธ๊การบรรจุภัณฑ์ ท าให้คณะผู้จัดท าได้รับประโยชน์ และทางบริษัทก็สามารถน าความ
คิดเห็นจากคณะผู้จัดท าเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไปได้   อีกทั้งทางคณะผู้จัดท ายังสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพได้อีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มนักศึกษาและ       

ด้วยความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนให้โครงการฉบับนี้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อให้บุคคลต่อ ๆ ไปได้น าข้อมูลไปศึกษาต่อใน
อนาคต 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ละออ อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรวมถึงบุคลากร          
คนอ่ืน ๆ และอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่านที่สละเวลาให้ค าปรึกษาในการท า
โครงการฉบับนี้ขอขอบคุณ บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด ที่ให้คณะผู้จัดท าได้
เข้าไปศึกษาหาข้อมูลและเข้าชมกระบวนการท างานต่าง ๆ ในบริษัทจนโครงการฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฉบับนี้จะสามารถสร้างประโยชน์             
และให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลวิธีการบรรจุภัณฑ์วงล้อรถมอเตอร์ไซค์ไปยังต่างประเทศ ไม่
มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขั้นตอนหลักในการดึงดูดหรือเรียก
ความสนใจจากผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้าหรือบริการให้ความส าคัญกับผู้บริโภค 
(consumer oriented) บรรจุภัณฑ์ หมายถึงวัสดุใด ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้มป้องกัน ล าเลียง จัดส่ง 
และน าเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยมี
วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพตลอดจนมีคุณภาพใกล้เคียงกับ
เมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือ
ในการกระจายสินค้า (distribution) ไปสู่ผู้ใช้ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ทั้งนี้สินค้าบรรจุภัณฑ์เป็นกลไก
ส าคัญให้มีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ที่ต้องการขายไปสู่ผู้ที่ต้องการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ได้แก่ การบ่งชี้ระบุข้อมูลของสินค้าบนกล่อง ลัง หรือบรรจุภัณฑ์รายละเอียดของสินค้า แหล่งที่
ผลิต และแหล่งที่สินค้าจะมีการส่งมอบ 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้น
ยิ่งขึ้นทุกที การสร้างมาตรฐานให้กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างจุด
ขายให้กับสินค้า เนื่องจากสินค้าที่ ผลิตมีคุณภาพดีเหนือกว่าคู่แข่งขันส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในการเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนช่วยขจัดข้อกีดกันทางการค้าต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
บรรจุภัณฑ์ทุกวันนี้จึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นๆ เพราะนอกจากจะท าหน้าที่ในการรวบรวม และ
คุ้มครองสินค้าจากแหล่งผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคแล้วยังช่วยอ านวยความสะดวก ในการใช้งานสินค้า 
ตลอดจนให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายอีกด้วย ดังเช่น กล่องบรรจุภัณฑ์วงล้อ
มอเตอร์ไซค์ของ บริษัท ยู เนี่ยน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอร์ร่ิง จ ากัด  ที่มีความแข็งแรงคงทน 
ป้องกันวงล้อมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือรอยขีดข่วนในระหว่างการเคลื่อนย้ายใน
กระบวนการต่างๆ ท าให้สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าในเวลาที่
ต้องการได้ทันท่วงทีและยังท าให้เกิดความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  ประหยัดทั้งเวลาและ
แรงงานคนอีกด้วย 
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 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงการ “ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคน
และด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ” กรณีศึกษา บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอร์ร่ิง จ ากัด เพื่อศึกษา
ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคนและด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ แล้วจะน าข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท
มาเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการและประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคนและด้วยเคร่ืองอัตโนมัต ิ
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาของขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคนและด้วยเคร่ือง
อัตโนมัต ิ
  3. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดท าโครงการ 
  4. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงและประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคนและด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ 
 2. ได้ทราบถึงการพัฒนาของขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคนและด้วย
เคร่ืองอัตโนมัต ิ
  3. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้
ในการจัดท าโครงการได้ 
  4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงและประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 

ประวัติบริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด (UAM) 
 บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด (UAM) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 
ในฐานะผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ระดับพรีเมียม ทั้งวงล้อ ซี่ลวด หัวซี่ลวด                 
ของจักรยานยนต์ และเป็นผู้ประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์ ให้กับโรงประกอบรถจักรยานยนต์ชั้น
น าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงเป็นผู้ผลิตท่อส่ง
น้ ามันและชิ้นส่วนท่อไอเสียของยานยนต์ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญสูงสุดในเร่ืองคุณภาพของสินค้า รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ
และระบบเทคโนโลยีการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบบตรวจสอบคุณภาพที่
เข้มงวด รวมไปถึงการบริการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงต่อเวลา จึงท าให้สินค้าของบริษัทฯ 
เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้บริหาร   ประธานบริษัท 
ชื่อ   บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด (UAM) 
ส านักงานใหญ่ โรงงาน 1 102 หมู่  6  ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย  ต.ส าโรงใต้  อ.พระประแดง                          

จ.สมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย โทร: (02)183-3872 แฟกซ์ : (02)183-3884-5 
โรงงาน 2 51/6 หมู่ 15 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรกอ.พระประแดง               
จ.สมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย โทร: (02)722-5168-73,(02)384-372 
แฟกซ์ : (02) 394-1285 
โรงงาน 3 สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 60/75 หมู่ 3 ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดง     
จ.ระยอง 21140 ประเทศไทย โทร: (038) 891-999แฟกซ์:(038) 891-697 

อีเมลล์  unioncycle@uam.co.th 
เว็บไซต์  www.uam.co.th 
วันท่ีก่อตั้ง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2525 
บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัท โอคาย่าแอนด์โค จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่น 98% 
ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท 
ผลประกอบการ 2,300 ล้านบาท 
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สินค้าหลัก ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์วงล้อรถจักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ UNION CYCLE, UAM  
ซี่ลวดและหัวซี่ลวด ภายใต้ชื่อ UNION, UAM 
บริการชุบเคลือบผิว ชุบ Zinc Plating / Ni-Cr plating / Electroless Ni ส าหรับ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า ฯลฯ 
ประกอบล้อ ล้อรถจักรยานยนต์และรถกอล์ฟ 
ระบบท่อประเภทท่อ เชื้อเพลิง, น้ ามัน, อากาศ, น้ า ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ท่อส าหรับ
หมอนรองศีรษะ ส าหรับยานยนต์ 

                           ท่อพรีซิชั่น ท่อเหล็กสแตนเลส EFW ส าหรับท่อไอเสีย 
มาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 and Thailand Trust Mark 
จ านวนพนักงาน 1,200 คน 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 หน้าบริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส นูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 
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3.ผังองค์กร 
 

 
ภาพที่ 2.2 ผังองค์กร บริษัท ยูเน่ียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 

 
โรงงาน 1 :  102 หมู่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

 ประเทศไทย โทร : (02) 183-3872 แฟกซ์ : (02) 183-3884-5 
โรงงาน 2 :  51/6 หมู่ 15 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

 10130 ประเทศไทย  โทร : (02) 722-5168-73, (02) 384-3728  แฟกซ์ : (02) 394-1285 
โรงงาน 3 :  สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 60/75 หมู่ 3 ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดง จ.ระยอง  

 21140 ประเทศไทย โทร: (038) 891-999 แฟกซ์:(038) 891-697 

5 
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ภาพที่ 2.3 แผนที ่บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 

 
“คุณภาพก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล ลูกค้าพึงพอใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด  เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ อาทิเช่น      
วงล้อ , ซี่ลวด เป็นต้น และให้บริการงานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงป้องกันมลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่มี
ต่อสังคม จึงก าหนดนโยบายระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ 
 
                           -บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

-ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  แ บบทุ ก คนมี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ก า ร ใ ช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ 

-เสริมสร้างความเข้าใจ และปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ 
-เสริมสร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับชุมชนรอบข้าง ในการรักษา

สิ่งแวดล้อม 

6 
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-สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
-ใบรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก AJA 

กิจกรรมด้านความปลอดภัย 
มีการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น Safety Patrol , 

Safety talk , KYT เป็นต้น 
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน 

-การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลแทนการเผาหรือฝังกลบ 
-การเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
-การรีไซเคิลน้ าในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ้ า 
-การรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงานต่างๆในองค์กร และส่งรายงานการจัดการ

ด้านพลังงานตามกฎหมาย 
กิจกรรมด้านสังคม CSR 

-การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน พนักงานในบริษัทฯ 
-การมอบสิ่งของให้กับชุมชน 
-การมอบสิ่งของสนับสนุนด้านการศึกษา 

การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
-รางวัลและความส าเร็จด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-รางวัล คลีน แอนด์ กรีนเทคโนโลยี 
-รางวัล โครงถนนปู่เจ้าฯปลอดยาเสพติดและลดอุบัติเหตุจาการท างาน 
-รางวัลโรงงานสีเขียว ระดับ3 

 
ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ  

บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดพร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบการ

จัดการและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวงล้อจักรยานต์นั้นทางบริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอ

ร่ิง จ ากัด นั้นได้มีหลายขนาดและหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและความชอบส่วน

บุคคลของลูกค้า โดยมีขนาดและการใช้งานดังนี้ 

12*1.60.   ใช้ในรถขนาดเล็ก ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น  ประเทศญ่ีปุ่น  

14*1.40.  ใช้ในรถทั่วไป ส่งขายในประเทศ 

14*1.60.  ใช้ในรถทั่วไป  ส่งขายภายในประเทศ  
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14*1.85.  ใช้ในรถทั่วไป  ส่งขายภายในประเทศ 

15*2.75 ใช้ในรถทั่วไป ส่งขายในประเทศ ลูกค้าจะเปน็ คาวาซากิ 

15*3.00.  ส่งขายต่างประเทศ  

15*4.00.  ส่งขายต่างประเทศ 

15*5.00.  ส่งขายต่างประเทศ 

16*1.40.  ใช้ในรถทั่วไป ส่งขายภายในประเทศ 

16*1.60.  ใช้ในรถทั่วไปส่งขายภายในประเทศ 

16*1.85. ใช้ในรถทั่วไปส่งขายภายในประเทศ 

17*1.20.  ใช้ในรถทั่วไป. ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ  

17*1.40.  ใช้ในรถทั่วไปส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ   

17*1.60.  ใช้ในรถทั่วไป ส่งขายภายในประเทศ และต่างประเทศ  

17*1.85  ใช้ในรถทั่วไปส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ 

17*2.15. ใช้ในรถขนาดใหญ่  ส่งขายต่างประเทศ  เช่น บราซิล 

17*4.25  ใช้ในรถขนาดใหญ่ ส่งขายต่างประเทศอย่างเดยีว  

18*1.40. ใช้ในรถทั่วไปส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ 

18*1.60. ใช้ในรถทั่วไป ส่งขายภายในประเทศ และต่างประเทศ 

18*1.85. ใช้ในรถทั่วไปส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ 

18*2.75. ใช้ในรถขนาดใหญ่ ส่งขายต่างประเทศอย่างเดยีว 

19*1.40. ใช้ในรถขนาดใหญ่  ส่งขายภายในประเทศ 

19*1.60  ใช้ในรถทั่วไปส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ 

19*1.85 ใช้ในรถทั่วไปขนาดใหญ่ ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ 

21*2.15 ใช้ในรถขนาดใหญ่  ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ 

8 
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ภาพที่ 2.4 ภาพชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส นูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 

 
ภาพที่ 2.5 ภาพซี่และจุกนม บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส นูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 

 
ภาพที่ 2.6 ภาพระบบท่อ บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส นูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 
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ภาพที่ 2.7 ภาพท่อไอเสีย บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส นูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 

 

 
ภาพที่ 2.8 ภาพบริการชุบ บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส นูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

 คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลในเร่ืองขั้นตอนการ      

บรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคนและด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท มานูแฟค

เชอร่ิง จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

2. การจัดการบรรจุภัณฑ์ 

3. ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
4. บรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์ 
5. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
6. บรรจุภัณฑ์เพื่อการน าเข้าและส่งออก 
7. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
8. นิยามศัพท์ 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
  ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้น
ยิ่งขึ้นทุกทีการสร้างมาตรฐานให้กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างจุดขาย
ให้กับสินค้า เน่ืองจากสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจใน
การเลือกซื้อสินค้าตลอดจนช่วยขจัดข้อกีดกันทางการค้าต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม          
บรรจุภัณฑ์ทุกวันนี้จึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเร่ือยๆ เพราะนอกจากจะท าหน้าที่ในการรวบรวมและ
คุ้มครองสินค้าจากแหล่งผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งานสินค้า 
ตลอดจนให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เพื่อส่งเสริมการขายอีกด้วย บทบาทของบรรจุภัณฑ์ใน
ฐานะของโลจิสติกส์จะมีพันธะกิจหลักเพื่อการขนย้าย การเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ และสามารถ
จัดเรียง รวบรวม อยู่ในเนื้อที่ซึ่งจ ากัดเพื่อให้มีปริมาตรการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและต่อต้นทุน            
โลจิสติกส์  
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  แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แบ่งออกได้ดังนี้ 
  1. ผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญยิ่ง ผลิตภัณฑ์
เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเสนอต่อตลาดซึ่งอาจอยู่ในรูปของสินค้าหรือบริการ เพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้า 
  2. ผลิตภัณฑ์อาจแบ่งไดเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  3. ผลิตภัณฑ์แบ่งได้เป็น  5 ระดับ  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์หลัก  รูปลัก  
    - ผลิตภัณฑ์หลัก 
    - รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์   
    - ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
    - ผลิตภัณฑ์ควบ 
    - ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 
  4. ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นที่องค์การน าเสนอขาย
แก่ลูกค้า ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สายผลิตภัณฑ์และรายการผลิตภัณฑ์  
  5. ตราสินค้า คือ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์หรือแบบของเคร่ืองหมายการค้าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งท าให้สามารถแสดงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของ
องค์การจากสินค้าหรือบริการของคู่แข่งได้ ป้ายฉลาก คือ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้ขาย  
  6. การบรรจุหีบห่อ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุ
หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์   
 
 การจัดการบรรจุภัณฑ์ (packaging management) 
  การจัดการบรรจุภัณฑ์ (packaging management) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางโลจิสติกส์ โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้าหรือบริการให้ความส าคัญกับผู้บริโภค ท าให้การ
บรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากมีสินค้าชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันทางธุรกิจก็
เพิ่มมากขึ้นทุกวันผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้าย่อมไม่อาจติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้
ตลอดเวลา บรรจุภัณฑ์จึงต้องท าหน้าที่แนะน าผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ให้กับผู้ซื้อและต้องดึงความ
สนใจของผู้ซื้อที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้สนใจใช้สินค้าและเกิดความพอใจที่จะซื้อใช้อีก   
บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่ขายและโฆษณาสินค้าควบคู่กันไปในตัวด้วย  
 จุดประสงค์ของการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพก็เพื่อให้
กิจกรรมโลจิสติกส์ในฐานะเป็นกลไกที่จะท าให้ระบบโลจิสติกส์มีการขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะท าหน้าที่ปกป้องให้สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคปลายทางอย่าง
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ปลอดภัย ไม่บูดเน่าเสีย อยู่ในสภาพการห่อหุ้มที่สินค้าภายในเป็นปกติสามารถยืดอายุการเก็บที่นาน
ขึ้นอีกทั้งยังสามารถปกป้องรักษาในกระบวนการขนส่งหรือการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการขนส่งที่ก าหนด ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บในคลัง  สินค้าที่
สามารถช่วยในการบริหารพื้นที่ของจัดวางหรือจัดเรียงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญ เพราะการมีบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่
เหมาะสม นอกจากจะช่วยลดความเสียหายแล้ว ยังท าให้ธุรกิจสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่
สูงขึ้น การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ เพราะ
บรรจุภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์และนับวันจะมีส่วนส าคัญต่อการผลิตและ  
ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนสินค้าทางไกลกันมากยิ่งขึ้น 
 บรรจุภัณฑ์จึงมีส่วนส าคัญต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์และมีส่วนส าคัญเพื่อให้
ระบบโลจิสติกส์มีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเชิงเวลา  ประสิทธิภาพและ
ต้นทุน รวมถึงมีส่วนส าคัญในลักษณะที่มีการบ่งชี้ ( identify) แหล่งที่มาและแหล่งที่จะส่งมอบ
(delivery) อีกด้วย  
 
 ความหมายของบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์  
  บรรจุภัณฑ์หมายถึงวัสดุใดๆ ที่น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ล าเลียง จัดส่ง และ
น าเสนอสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิตตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยมี
วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพตลอดจนมีคุณภาพใกล้เคียงกับ
เมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด  
  กล่าวโดยสรุปบรรจุภัณฑ์ (package) มีความหมายถึง ภาชนะ กล่อง หีบ ห่อ ลัง  
พาเลท (pallet) ตู้หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าหน้าที่เพื่อการบรรจุวัตถุดิบ  สินค้าหรือสิ่งของไว้ภายในซึ่งมี
ส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือในการกระจายสินค้า  
(distribution) ไปสู่ผู้ใช้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ทั้งนี้สินค้าบรรจุภัณฑ์เป็นกลไกส าคัญให้มีการส่งมอบ
สินค้าแก่ผู้ที่ต้องการขายไปสู่ผู้ที่ต้องการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่การบ่งชี้ระบุข้อมูล
ของสินค้าบนกล่อง ลังหรือบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดของสินค้า แหล่งที่ผลิตและแหล่งที่สินค้าจะมี
การส่งมอบ    
  ส่วนการจัดการบรรจุภัณฑ์ (packaging management) หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการในการห่อหุ้มสินค้า เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายในสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ โดยเสียต้นทุนต่ าที่สุดดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงเป็นงานเทคนิคที่ต้องอาศัยความช านาญ 
ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในอันที่จะออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม
กับสินค้าที่ผลิต เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้าหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย อาทิความสะดวกสบายใน
การพกพาหรือการใช้เป็นต้น  
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 ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
  ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของกระบวนการผลิต การค้า
และการอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นภาพลักษณ์แรกของสินค้าที่ผู้บริโภคได้สัมผัสมีบทบาทในการ  
ชี้ขาดการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อสินค้านอกจากนั้นการมีบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสม
นอกจากจะมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายแล้วยังท าให้ธุรกิจสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น  
  จากการที่บรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ใน
ฐานะเป็นกลไกท าให้ระบบโลจิสติกส์มีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑ์               
โลจิสติกส์ (packaging logistics) จึงมีความส าคัญ ดังนี้ 
  1. เพื่อการเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพและสามารถจัดเรียง รวบรวมอยู่ในเนื้อที่ซึ่ง
จ ากัดให้มีปริมาตรการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์  
  2. บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะมีการออกแบบเพื่อให้ท าหน้าที่ในการป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายในไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเสียรูปในขณะเคลื่อนย้ายสินค้าและช่วยให้การจัดวางหรือ
จัดเรียงสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. บรรจุภัณฑ์มีส่วนส าคัญในฐานะเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการขนย้ายสินค้าจาก
แหล่งผลิตและเพื่อให้มีการส่งต่อสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางโลจิสติกส์จนสินค้าไปสู่ที่หมาย
ปลายทางในสภาพที่ปลอดภัยมีความสะดวกโดยมีต้นทุนในการส่งมอบ (delivery cost) ที่ประหยัด 
   4. บรรจุภัณฑ์มีส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าภายใต้ความพึงพอใจของ
สินค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพันธะกิจของโลจิสติกส์โดยตรง 
 

บทบาทและหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์  
  บทบาทที่ส าคัญของโลจิสติกส์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และ
กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายภายใต้การจ ากัดของเงื่อนเวลาที่จะต้องส่ง
มอบแบบทันเวลา (just in time) และต้นทุนรวม (total cost) ที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์  
  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากทางการค้าปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง บรรจุภัณฑ์
จึงมีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมทางการตลาด (market promotion) โดยเน้นเร่ืองความสวยงาม 
ความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบันจึงท า
หน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ (image) ของสินค้าก่อนที่ผู้ซื้อจะเห็นตัวสินค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ
สินค้าส าหรับผู้บริโภคจะมีการใช้รูปแบบหรือสีสันที่น่าสนใจ รวมถึงมีข้อความประชาสัมพันธ์และ
โฆษณาสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน  
  ส าหรับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์จะค านึงถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายน้อย
มาก แต่จะเน้นด้านความสะดวกต่อการท างานและต้นทุน จะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง         
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บรรจุภัณฑ์จะกระท าได้บ่อยๆ โดยไม่กระทบถึงลูกค้า โดยสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ  ลดขนาด หรือ
เพิ่มขนาดได้ทันที  
  ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในฐานะที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ   
โลจิสติกส์จึงสรุปได้ 3 ประการ คือ  
  1. ท าหน้าที่ด้านการเก็บรักษา (storage support) ในการปกป้องและเก็บรักษา
สินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและมีความสะดวกในระหว่างการจัดเก็บ 
   2. ท าหน้าที่ด้านการขนส่ง (transport support) เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง  
  3. ท าหน้าที่ลดต้นทุน (cost reduction) ในการท าให้ประหยัดเนื้อที่ทั้งเพื่อการเก็บ
รักษาและเพื่อการขนย้ายสินค้าหรือการขนส่งเน่ืองจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อน  
  

ประเภทของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์  
  บรรจุภัณฑ์อาจจ าแนกออกตามวัตถุประสงค์ของการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์มี
ความส าคัญที่สุดส าหรับสินค้าสะดวกซื้อ (convenience goods) จะเห็นได้ว่าสินค้าที่วางขายตาม  
ห้างสรรพสินค้าทุกประเภทจะต้องมีการบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องมีความระมัดระวังเป็น
พิเศษ เช่น อุปกรณ์ราคาแพง ซึ่งต้องมีการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และมีมาตรฐานความปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้สะดวกทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต  
  ประเภทของบรรจุภัณฑ์ตามการใช้ในงานโลจิสติกส์แบ่งได้เป็นดังน้ี 
   1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (retail package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้เพื่อ
ความสะดวกต่อการส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง จึงมีการออกแบบให้มีความสะดุดตา และ 
เป็นสื่อโฆษณาภายในตัวเองนอกจากนี้ยังท าหน้าที่ปกป้องสินค้า  มีรูปร่างที่เหมาะแก่การใช้งาน
และมีการออกแบบเชิงส่งเสริมการตลาดหรือเชิงพาณิชย์  
  2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายส่ง (wholesale package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แบ่ง
สินค้าออกเป็นชุดเพื่อสะดวกในการจัดจ าหน่าย เช่น 6 ชิ้น 12 ชิ้น หรือ 24 ชิ้น เพื่อป้องกันรักษา
ไม่ให้สินค้าเสียภายในระหว่างการเก็บรักษาในคลังสินค้าหรือจากการขนส่งและสะดวกต่อการส่ง
มอบสินค้าไปสู่ผู้ขายปลีกหรือขายส่ง ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้ส าคัญต่อกระบวนการกระจายสินค้าที่เรียกว่า
DC (Distribution Center) หรือ ศูนย์กระจายสินค้า 
   3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (out package/transport 
package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อใช้บรรจุสินค้าเพื่อให้สามารถจัดเรียงหรือจัดวางโดยใช้
พื้นที่ได้น้อยที่สุด เพื่อใช้ในการขนส่ง รวมถึงให้มีสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการกระแทกหรือ
ป้องกันละอองน้ าหรือน้ า ไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง เช่น ลังไม้  หรือที่
บรรจุในพาเลท (pallet) เป็นต้น  
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ชนิดของวัสดุท่ีใช้ท าบรรจุภัณฑ์  
  วัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ  
  1. เยื่อและกระดาษ นับได้ว่าเยื่อและกระดาษน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์มากที่สุดและมี 
แนวโน้มใช้มากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการรณรงค์ในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมและกระดาษที่ใช้แล้ว 
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย (Recycle) กระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียวที่สามารถ
สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากการปลูกป่าทดแทน กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภท
และสามารถพิมพ์ตกแต่งได้ง่ายและสวยงาม ทั้งสามารถเคลือบหรือประกบติดกับวัสดุชนิดอ่ืนได้ดี 
นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้เนื่องจากพับได้ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง  
  ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท าด้วยกระดาษ มีดังนี้  
  - ซองกระดาษ (Paper Envelope) ใช้บรรจุสินค้าต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กหรือบาง ๆ 
เช่น ใบเลื่อย หัวสว่าน ยาเม็ด เมล็ดพืช จดหมาย ฯลฯ การเลือกใช้ขนาดและชนิดของซองขึ้นกับ
ชนิดของสินค้าและความแน่นหนาที่ต้องการ กระดาษที่ใช้ท าซองต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง 
รูปร่าง และ ราคาเป็นหลัก  

      
ภาพที่ 3.1 ซองกระดาษ 

 
  - ถุงกระดาษ (Paper Bag) มีทั้งแบบแบนราบ (ใช้ใส่อาหารชิ้นเล็ก ๆ  ที่มีน้ าหนัก
เบา) แบบมีขยายข้างและก้น (ใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณมาก เช่น แป้ง คุกกี้ข้าวสาร ฯลฯ หรือใช้บุ
เป็นถุงใน กล่องกระดาษแข็ง) และแบบผนึก 4 ด้าน บรรจุสินค้าประเภทเคร่ืองเทศ คุณสมบัติของ
กระดาษที่ใช้ขึ้นกับการใช้งานเป็นหลัก กล่าวคือ สินค้าที่มีน้ าหนักมากควรใช้กระดาษเหนียวซึ่งมี
ค่าของการต้านแรงดันทะลุและการต้านแรงดึง ขาด อยู่ในเกณฑ์สูงหากสินค้ามีความชื้นสูงหรือเก็บ
ในสภาวะเปียกชื้น กระดาษที่มีค่าการดูดซึมน้ าต่าง ๆ เช่น กระดาษเคลือบไข กระดาษเคลือบ
พลาสติก เป็นต้น  

 
ภาพที่ 3.2 ถุงกระดาษ 
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 - ถุงกระดาษหลายชั้น (Multiwall Paper Sack) ส าหรับขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนัก
มากกว่า 10 กิโลกรัม สินค้าที่นิยมคือ ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ สารเคมี เม็ดพลาสติก ถุงประเภทนี้มี
ทั้งแบบปากเปิดและแบบมีลิ้น แต่ละแบบอาจจะมีส่วนขยายข้างด้วยก็ได้ วัสดุที่ใช้ท าจากกระดาษ
เหนียวที่ท าจากเยื่อ เส้นใยยาว เพื่อให้มีความเหนียวสูง หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติในด้านป้องกัน
ความชื้นก็อาจเคลือบด้วยพลาสติก หรือยางมะตอยอีกชั้นหน่ึงวัสดุที่ใช้ท าถุงและซองกระดาษ ส่วน
ใหญ่นิยมใช้กระดาษคราฟท์ (Kraft) น ามาซ้อนเป็นผนังหลายชั้น (Multiwall Bag) หรือเคลือบผิว
แตกต่างกันไปตามหน้าที่ใช้สอย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมากส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ือง
อุปโภคบริโภคในหน่วยขายแบบปลีกย่อยซึ่งจัดได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์เฉพาะอีกแบบหนึ่ง ที่มีความ
ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ที่
แสดงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ดีอีกด้วย  

 
ภาพที่ 3.3 ถุงกระดาษแบบหลายชั้น 

   
 - เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Moulded Pulp Container) มีทั้งชนิดที่ท าจากเยื่อบริสุทธิ์ซึ่ง
ใช้บรรจอุาหารส าเร็จรูปและอาหารที่เขา้ตู้อบไมโครเวฟได้ และชนิดที่ท าจากเยื่อเศษกระดาษซึ่งใช้
บรรจุ ไข่ ผัก ผลไม้สด และท าเป็นวัสดกุันกระแทกการเลือกใช้ต้องค านึงถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะ
บรรจุเป็นส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค  
 - ถังกระดาษ (Fibre Drums) มีลักษณะเช่นเดียวกับกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาด
ใหญ่  ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้องค านึงความ
แข็งแรง เมื่อเรียงซ้อนเป็นหลักโดยการทดสอบค่าของการต้านแรงกด 
  

 
 

ภาพที่ 3.4 บรรจุภัณฑ์ถังกระดาษ 
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 - กล่องกระดาษแข็ง (Paperboard Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่ได้รับความนิยม
สูงสุด สามารถท าจากกระดาษแข็งได้หลาย ชนิด อาทิ กระดาษไม่เคลือบ กระดาษขาว – เทา 
กระดาษเคลือบ กระดาษการ์ด กระดาษอาร์ตมัน กระดาษฮาร์ดบอร์ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ
เคลือบวัสดุอื่น เช่นวานิช พลาสติก ไข เพื่อปรับคุณสมบัติให้ดีขึ้น  
 รูปแบบของกล่องกระดาษแข็งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
   1. กล่องแบบพับได้ (Folding Carton) หรือ (Cardboard)  
   2. กล่องแบบคงรูป (Set-Up Box)  
 กระดาษแข็งที่ใช้ท ากล่องมี 2 ประเภทดังนี้  
   1) กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ กระดาษชนิดนี้คล้ายกับชนิดเคลือบแต่เนื้อหยาบ 
กว่า สีขาวของกระดาษไม่สม่ าเสมอ แต่ราคาถูกกว่า ต้องพิมพ์ด้วยระบบธรรมดา เช่น กล่อง  ใส่
รองเท้า กล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น  
   2) กระดาษกล่องขาวเคลือบ กระดาษชนิดนี้นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าอุปโภค
และ บริโภคกันมากเพราะสามารถพิมพ์ระบบออฟเซ็ต สอดสีได้หลายสีสวยงาม และท าให้สินค้าที่ 
บรรจุภายในกล่องดูมีคุณค่าขึ้น มีขายตามร้านขายเคร่ืองเขียนทั่วไป เรียกอีกชื่อว่ากระดาษ แข็งเทา - 
ขาว ในการท ากล่องบรรจุผลิตกัณฑ์อาหารนิยมใช้กระดาษชนิดน้ีเพราะหาซื้อง่าย  
 การเลือกใช้กล่องกระดาษแข็ง ต้องพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการใช้งานเป็น
หลัก เช่น ความชื้น การต้านแรงดันทะลุ ความสามารถในการรับน้ าหนักได้ประมาณ 2-3 ปอนด์
แล้วแต่ขนาดและความหนาของกระดาษ ความเรียบของผิวกระดาษ ความหนา ความขาว สว่าง 
สามารถพิมพ์สีสัน ได้ดี คงทนต่อการโค้งงอ สามารถพับเป็นแผ่นแบนได้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บ
และขนส่งมีขนาดมากมายให้เลือกได้ตามต้องการ ง่ายที่จะตัด เจาะหรือบิด มีราคาถูก ทั้งวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตในการออกแบบกล่องกระดาษแข็ง การเลือกขนาดของกระดาษและแบบของกล่อง
จะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและความต้องการของตลาด การตั้งวางต้องคงตัว แข็งแรง ให้ความ
สวยงามเมื่อต้ังวางเป็นกลุ่ม ง่ายแก่การหยิบและถือ อาจมีหูหิ้วก็ได้  
 - กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Fibreboard Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาท
และ ปริมาณการใช้สูงสุดกล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ าหนักเบาสามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและ
มีความแข็งแรงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพบนกล่องให้
สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าได้อีกด้วย  
 โดยทั่วไปกล่องกระดาษลูกฟูกจะท าหน้าที่เพื่อการขนส่งแต่สามารถออกแบบเพื่อ
การขายปลีกได้โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกขึ้นกับจ านวนแผ่นกระดาษลูกฟูก ส่วนประกอบ
ของกระดาษชนิดของลอน รูปแบบของกล่อง ขนาดของกล่อง รอยต่อของกล่องและการปิดฝากล่อง 
การออกแบบต้องค านึงถึงคุณสมบัติของสินค้าและสภาพการใช้งาน หากสินค้าเป็นประเภทที่
สามารถรับน้ าหนักกดทับได้ (อาหารกระป๋อง ขวดแก้ว ฯลฯ) การก าหนดคุณภาพของกล่องควรยึด
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ค่าการต้าน แรงดันทะลุเป็นหลักแต่ถ้าสินค้าไม่สามารถรับน้ าหนักกดทับได้หรือรับได้เพียงเล็กน้อย 
เช่น ผัก ผลไม้ สด อาหารบรรจุในขวดหรือถุงพลาสติก ฯลฯ ก็ควรก าหนดคุณภาพของกล่องด้วยค่า
ของการต้านแรง กดของกล่อง โดยพิจารณาจากสภาพการล าเลียงขนส่งและเก็บรักษาควบคู่กันไป 
 ปัจจุบันนิยมใช้กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผักและ
ผลไม้สด ได้เร่ิมมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องบรรจุ
ผลไม้สดเพื่อการส่งออกเพื่อให้เหมาะสมกับผักและผลไม้แต่ละชนิด เช่น กล่องบรรจุมะม่วง 
มะละกอ ทุเรียน มังคุด ล าไย ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ ท าให้สะดวกแก่การล าเลียงขนส่ง การเก็บใน
คลังสินค้า การรักษาคุณภาพสินค้าและความสวยงามเมื่อวางขายทั้งในร้านสะดวกซื้อและตลาด
ทั่วไป ท าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กระดาษลูกฟูกเป็น
กระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นเรียบ 2 ด้านติดกาวประกบไว้กับกระดาษลูกฟูก (Corrugated Paper) จะ
เป็นชั้นเดียว 2 ชั้น หรือ 3 ชั้นก็ได้ คุณสมบัติทั่ว ๆ ไปจะคล้ายกับกล่องกระดาษแข็ง คือ ราคาถูก  
ท ารูปร่างต่าง ๆ ได้ รับน้ าหนักได้มากกว่ากล่องกระดาษแข็ง สามารถพิมพ์สีสันได้แต่มักจะพิมพ์    
2 สีเพื่อความประหยัด  
  
 2. พลาสติก  เป็นวัสดุที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก คุณประโยชน์ของพลาสติก 
คือ มีน้ าหนักเบาป้องกันการซึมผ่านของอากาศและก๊าซได้ระดับหนึ่งสามารถต่อต้านการท าลาย
ของแบคทีเรียและเชื้อรา คุณสมบัติหลายอย่างที่สามารถเลือกใช้งานที่เหมาะสมพลาสติกบางชนิด
ยังเป็นฉนวนกันความร้อนอีกด้วย ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกได้แก่ ฟิล์มพลาสติกรัดรูป ขวด 
ถาด กล่อง และโฟม ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยพลาสติก  
 พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์จ าพวกโพลิเมอร์ มีหลายชนิดและมีคุณสมบัติที่ 
แตกต่างกันออกไป เช่นกันการซึมของน้ า อากาศ ไขมัน ทนต่อความเย็น และความร้อน ทนต่อกรด 
หรือด่าง ไม่เป็นตัวน าไฟฟ้าและความร้อน มีลักษณะอ่อนและแข็งและมีหลายรูปทรง  
  
 พลาสติกแบ่งตามรูปแบบ ได้ 2 ประเภทคือ  

1. ฟิล์มพลาสติก คือพลาสติกที่เป็นแผ่นบาง ๆ ใช้ห่อ หรือท าถุง เช่น  
   1.1 ถุงเย็น ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นต่ า 
(LDPE) ใช้บรรจุของเย็นสามารถบรรจุอาหารแช่แข็งได้  
   1.2 ถุงร้อน ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิพอพิลีน (PP) มีลักษณะใสมากหรือ    
พอลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ก็ได ้ 
   1.3 ถุงหูหิ้ว ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นต่ า 
(LDPE) และเป็นพลาสติกที่ใช้แล้วน ามาหลอมใช้ใหม่  
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   1.4 ถุงซิป เป็นถุงที่มีปากถุงปิดได้ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลิเอทีลีน (PE) ชนิด 
ความหนาแน่นต่ า (LDPE)  
   1.5 ถุงพลาสติกหลายชั้นประกบติดกัน บางคร้ังเป็นพลาสติกชนิดต่างๆ บางคร้ัง
เป็นพลาสติกกับแผ่นอลูมิเนียม เรียกว่า ลามิเนต (Laminate) ใช้บรรจุอาหารที่สามารถอุ่นด้วย การ
น าถุงลงต้มในน้ าเดือดได้ ถุงที่สามารถป้องกันไม่ให้อากาศเข้าได้เลย ถุงที่สามารถกันชื้น กันไขมัน
และกันแสงได้ เป็นต้น  
   1.6 พลาสติกหดรัดรูป (Shrink Film) ฟิล์มชนิดนี้ จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน 
ตัวอย่าง เช่น พลาสติกหุ้มห่อกล่องนมที่บรรจุขายคราวละ 6 กล่อง เป็นต้น หรือฉลากที่ใช้ระบบ
การพิมพ์ลงบนฟิล์มชนิดนี้ เช่น ฉลากของขวดโค้ก เป็นต้น   
  
 2. ภาชนะพลาสติก  คือพลาสติกที่ขึ้นรูปเพื่อใช้เป็นภาชนะ ได้แก่  
   2.1 ขวดพลาสติก แบ่งออกเป็น  
     - ขวดท าจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ใช้บรรจุน้ ามัน น้ าผลไม้เป็นต้น 
  - ขวดท าจากพอลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นสูงใช้บรรจุนม น้ าดื่ม ยา 
สารเคมี ผงซักฟอก เครื่องส าอาง เป็นต้น  
  - ขวดท าจากพอลิเอสเธอร์ (PET) ใช้บรรจุน้ าอัดลม เบียร์เป็นต้น  
   2.2 ถ้วยพลาสติก เช่น ถ้วยไอศกรีม ถ้วยสังขยา เป็นต้น  
   2.3 ถาดและกล่องพลาสติกแบบมีฝาและไม่มีฝา นิยมใช้บรรจุอาหารส าเร็จรูป
และ กึ่งส าเร็จรูป  
   2.4 สกีนแพค (skin pack) และบริสเตอร์แพ็ค (blister pack) เป็นภาชนะพลาสติก 
ที่ท าจากแผ่นพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนแล้วน ามาประกบหรือประกอบกระดาษแข็ง ซึ่งแผ่น
พลาสติกดังกล่าวท ามาจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ตัวอย่างเช่น เคร่ืองเขียน แปรงสี ฟัน เป็นต้น  
 

  

 
ภาพที่ 3.5 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
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 3. แก้ว  นับเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความเฉื่อยต่อการท าปฏิกิริยากับสารเคมี
ชีวภาพเมื่อเทียบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน ๆ และยังรักษาคุณภาพภายในได้ดีมาก ข้อดีของแก้ว
คือความใสและท าเป็นสีต่าง ๆ ได้ สามารถทนแรงกดได้สูง แต่เปราะแตกง่ายในกระบวนการบรรจุ
สามารถบรรจุได้ด้วยความเร็วสูง ในด้านสิ่งแวดล้อม แก้วสามารถน ากลับมาใช้ได้หลายคร้ังอาจจะ
ถึง 100 คร้ังและสามารถ น ามาหลอมใช้ใหม่ได้ง่าย (Recycle) สิ่งที่พึงระวังในเร่ืองการบรรจุคือ ฝา
ขวดแก้วจะต้องเลือกใช้ฝาที่ได้ขนาดและต้องสามารถปิดได้สนิทแน่น เพื่อช่วยรักษาคุณภาพและยืด
อายุของสินค้า ตัวอย่างบรรจุ ภัณฑ์จากแก้วได้แก่ ขวดแก้ว โหลแก้ว เป็น  
 

 
ภาพที่ 3.6 บรรจุภัณฑ์แก้ว 

 
 4. โลหะ โลหะที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ มี 2 ชนิด คือ  
  - เหล็กเคลือบดีบุก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม 
และสภาวะ อากาศ การลงทุนในการผลิตไม่สูงนักและไม่ซับซ้อนสามารถบรรจุอาหารได้ดี
เนื่องจากสามารถปิดผนึกได้สนิทและฆ่าเชื้อได้ด้วยความร้อน ในแง่ของสิ่งแวดล้อมสามารถแยก
ออกจากขยะได้ง่ายโดยใช้แม่เหล็ก  
  - อลูมิเนียม มักใช้ในรูปอลูมิเนียมเปลว หรือกระป๋องมีน้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับ
ความแข็งแรง ทนต่อการซึมผ่านของอากาศ ก๊าซ แสง และกลิ่นรสได้ดีเยี่ยม ในรูปของอลูมิเนียม
เปลวมักใช้ควบกับวัสดุอ่ืนซึ่งให้ภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจากความเงาวับของอลูมิเนียม ตัวอย่างบรรจุ
ภัณฑ์จากโลหะได้แก่ กระป๋อง ปี๊บ ถัง และแผ่นเปลวอลูมิเนียม เป็นต้น  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.7 บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ 
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 5. ไม้  เป็นวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ที่น้อยมาก เพราะเกิดการรณรงค์เร่ืองตัดไม้
ท าลายป่าและนับวันจะมีการใช้น้อยลงมากเพราะสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนไม้ได้ แต่ที่พบเห็นอยู่
บ้างได้แก่ ลังไม้ เข่ง ตะกร้า เป็นต้น  
 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท าด้วยไม้ได้แก่  
  - ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ส่วนใหญ่ท าเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้แก่ 
เข่ง ตะกร้า ซึ่งมี ข้อเสียคือรับแรงกดทับได้ไม่มาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในเกิดความ
เสียหายได้ง่าย เช่นผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่แตกหักง่าย เป็นต้น  
  - ไม้เบญจพรรณ ในปัจจุบันหาค่อนข้างยากแต่ก็ยังมีอยู่บ้างดังนั้นบรรจุภัณฑ์ 
ประเภทนี้พอมีให้เห็นบ้าง ได้แก่ ลัง กระบะ โครงไม้บรรจุเคร่ืองจักร พาเลท เป็นต้น  
 

    

     
ภาพที่ 3.8 บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้ 

 
ปัญหาของการจัดการบรรจุภัณฑ์ 

 การจัดบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของธุรกิจ ทั้งต่อ
กระบวนการด าเนินการและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อย่างไรก็ตามการจัดการ           
บรรจุภัณฑ ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดปัญหาดังนี้  
  1. ปัญหาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging development) เมื่อน าผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่เข้าสู่ตลาดเพื่อวางจ าหน่ายจ าเป็นต้องมีการบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก การพัฒนา  ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  ในปัจจุบันการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดที่ส าคัญ เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาดีท าให้ง่ายต่อการใช้งานของ
ผู้บริโภคมีส่วนท าให้ผู้บริโภคจดจ าสินค้าได้ทันทีช่วยในการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตได้          
และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค หากไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขันทาง
การค้าได้ดังนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องสอดรับประเด็นกาตลาดการกระจายสินค้าและการ

22 



31 
 

ผลิตซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับเร่ืองโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการออกแบบที่เข้ากับการใช้งาน รวมถึง  
เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่ก าหนด  
  2. ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) บรรจุภัณฑ์รวมถึงภาชนะที่
บรรจุ(container) และการ ออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตราฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์         
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใดๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์  ให้สามารถเอ้ืออ านวย
คุณประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดีและเพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้าง
ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภคปัญหาที่พบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้แก่  ตราเคร่ืองหมาย
ไม่เด่นขาดความสวยงามการออกแบบไม่สะดวก  ต่อการใช้งาน และไม่สะดวกในการเก็บรักษา 
  ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงส าคัญอย่างยิ่งในตลาดปัจจุบัน นักออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จึงต้องใช้ความรู้และข้อมูลจากหลายๆ ด้านมาประกอบกัน การใช้ทักษะทางศิลปะใน
การออกแบบ ต้องอาศัยความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่ส าเร็จออกมามีประสิทธิภาพใน
การใช้งานจริงและสอดคล้องกับภาวการณ์แข่งขันทางการค้าเช่นในสภาพปัจจุบัน 
  3. ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ ท าให้ เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การผลิต การบรรจุ และ
รวมทั้ง การขนส่ง ถ้าไม่ค านึงถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือบรรจุภัณฑ์นั้นจะไม่
สามารถใช้งานได้เต็มที่เท่าที่ควร และจะก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนได้จนกลายเป็น
การเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ าเป็น ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความรู้
อย่างลึกซึ้งหรือขาดการสนับสนุนจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง และขาดการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังถือ
เป็นอุปสรรค ส าคัญที่ท าให้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของประเทศยังไม่ครบวงจร   
   4. ปัญหาการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging materials) การเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์มีส่วนส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
ที่ มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด ซึ่งต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าจะท าให้สินค้าดู
ด้อยคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานดังนั้นผู้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องรู้จักชนิดของวัสดุ  ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์
ด้านคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี  
  5. ปัญหาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (packaging cost) ในสถานการณ์ปัจจุบันต้นทุน   
บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญของธุรกิจ ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ต้นทุนในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ( packaging designcost ) ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging material cost) ต้นทุนใน
การขนส่ง (transportation cost) และ ต้นทุนในคลังสินค้า (warehouse cost)  
  ปัญหาที่พบในต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้แก่การใช้วัสดุในการ บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม

กับราคาใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่คุ้มค่าหรือซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูง ทั้งนี้การ

จัดวางบรรจุภัณฑ์เรียงทับซ้อนกันในทางสูงก็จะสามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้นอกจากนี้ขนาด
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ของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อรูปแบบ การขนส่ง และประหยัดพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าจะ

เกี่ยวโยง ถึงต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด้วย เพราะหากบริหารพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์  และคลังสินค้าได้

คุม้ค่ามาก ย่อมหมายถึงปริมาณการขนส่งและการประหยัดต่อเที่ยวที่มากขึ้น  

  6. ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อ

บรรจุสินค้าส าหรับการจัดส่งสินค้า จากแหล่งผลิตไปยังแหล่งอ่ืนๆ เช่น การส่งต่อไปยังโรงงานอ่ืน 

สถานที่จัดเก็บ แหล่งจ าหน่าย เป็นต้น ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่พบได้แก่ บรรจุภัณฑ์ไม่

กะทัดรัด ท าให้เสียค่าระวางสูง บรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรง ทนทาน ท าให้สินค้าแตกหักง่าย หรือบรรจุ 

ภัณฑ์ใช้วัสดุน้ าหนักมาก ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง หากบรรจุภัณฑ์นั้นไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่

เท่าที่ควร จะก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนได้จนกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ าเป็น 

ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง นักออกแบบจะต้องวิเคราะห์

ลักษณะที่ เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า  

  7. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุหนึ่ง

ในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มักมีอายุการใช้งานสั้นและ

เปลี่ยน เป็นขยะภายหลังจากการใช้งานในแต่ละคร้ัง ดังนั้น การน าบรรจุ  ภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือ

มาหลอมใหม่ได้การก าจัดบรรจุภัณฑ์หลัง จากการใช้แล้วและเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้

รวมทั้งการ ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกองขยะทั่วประเทศด้วยวิธีที่ ปลอดภัยและเหมาะสมจะ

ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การ ใช้ระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จะ

สามารถลด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไปได้มาก  

 

แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  

  เนื่องจากการจัดการบรรจุภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่งของระบบ      

โลจิสติกส์และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้า (value of goods in 

the market) เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าที่ผู้บริโภคได้สัมผัสและมีบทบาทในการชี้ขาดการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคต่อสินค้าอีกทั้งยังท าหน้าที่ปกป้องให้สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคปลายทางอย่าง

ปลอดภัย โดยสอดคล้องกับวิธีหรือกระบวนการในการจัดส่งและการกระจายสินค้า ดังนั้นแนวทาง

การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้   

  1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging development) ในอดีตบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่

เพียงห่อหุ้มและปกป้องผลิตภัณฑ์เท่านั้น  แต่ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผ่าน ผลิตภัณฑ์และรูปลักษณ์ที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อตลอดจนสามารถใช้  ในการ
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสังคมขององค์กร เพื่อสร้างแรง  จูงใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

สินค้า  

  จากสภาพการแข่งขันในตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้
อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์เติบโตมากทั้ง ด้านการออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์เคร่ืองจักร
และเทคโนโลยี การผลิต พร้อมทั้งบทบาทความส าคัญที่เพิ่มมากขึ้นของบรรจุภัณฑ์ต่อความส าเร็จ
ทางการตลาด ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ จากวัสดุหลาก 
หลายกระแสของการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่ง  ผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่มุ่งสู่การใช้วัสดุน้อยลงและเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนา คือ ความพยายามลดจุดด้อยของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด  
  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีผลต่อความอยู่รอดของผลิตภัณฑ์ จนถึงมือผู้บริโภคโดยมี
สภาพสมบูรณ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ  การส่งออก จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์โดยมีต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
  
 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ (packaging logistics design) การบรรจุ
ภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างสิ่งบรรจุเพื่อห่อหุ้มสินค้าให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหักของสินค้า การสูญหายของสินค้า และการเสื่อมสภาพของ
สินค้า ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงภัยดังกล่าวได้ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงทนทานต่อการกดทับและ
การเสียดสีที่ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า รวมทั้งมีการก าหนด  มาตรฐานของ      
บรรจุภัณฑ์ เช่น ขนาด น้ าหนัก ของหีบห่อ เพื่อให้การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์จะต้องมีลักษณะ ดังนี้  
 (1) สอดรับกับเร่ืองของการตลาด/การจัดจ าหน่าย/  ผลิตภัณฑ์ (marketing/ 
distribution/ product)  
  (2) จะต้องเกี่ยวข้องกับเร่ืองโซ่อุปทานหรือ supply chain ทั้งในส่วนของการ
ออกแบบที่เข้ากับการใช้งาน  
  (3) เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่ก าหนด  
  (4) จะต้องช่วยในการลดต้นทุน (cost) ในกระบวนการ ต่างๆ  
  (5) ค าถึงการจัดเก็บในคลังสินค้า (warehouse) 
   (6) สามารถเสริมช่วยในการบริหารพื้นที่ว่าง (space) ของ การบรรทุกหรือการ
ออกแบบการขนส่ง (transportdesign) ที่ต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน  
  (7) การใช้วัสดุที่เบา เพราะจะท าให้ประหยัดค่าขนส่ง 
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  (8) ช่วยให้บรรทุกสินค้าได้ท าให้เกิดการบรรทุกสินค้าเต็มคันรถเกิดความสะดวก
ในการยกขนและความสะดวกในการรองรับสินค้า  
  (9) ช่วยลดของหายและเสียหาย เช่น การใช้พลาสติกส่งผลให้สามารถมองเห็น
สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ท าให้ทราบว่าสินค้าสูญหายหรือเสียหายหรือไม่นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้า
สามารถเลือกสีของสินค้าได้สะดวก  
  (10) ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของกิจการ และค านึงถึงการน ากลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง  
  (11) ออกแบบให้สามารถวางทับซ้อนกันได้ส่งผลให้เกิด การขนส่งเต็มคันรถ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดความสูญ เปล่าในกระบวนการและลดต้นทุนได้จ านวนมาก 
   
   3. การเพิ่มการจ้างงานในการบรรจุภัณฑ์ (increase employment rate) ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เติบโตขยายตัวอย่างมาก ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ( continuous 
industry) จ านวนมาก โดยมีการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นมาก รวมทั้งการ
ใช้ระบบการบรรจุภัณฑ์แบบ อัตโนมัติ (automatic packaging) กระบวนการบรรจุภัณฑ์ท าให้เกิด
การจ้างงานบุคคลฝ่ายต่างๆ จ านวนมาก ทั้งในระดับการออกแบบ เช่น อาชีพนักออกแบบ        
บรรจุภัณฑ์ (packaging designer) งานด้านกราฟิกดีไซน์ (graphic design หรือ visual design) 
ตลอดจนระดับแรงงานที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เป็นต้น 
   การเพิ่มบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความรู้อย่าง ลึกซึ้ง จะช่วยให้
ธุรกิจด าเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   
  4. การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging materials) การเลือกวัสดุและวิธีการ   
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความรู้และพิจารณาข้อมูลตลอดจนปัจจัยต่างๆ ซึ่งต้อง  
พิจารณามีความคุ้มทุน หรือความเป็นไปได้ในระบบการผลิตและจัดจ าหน่าย ปัจจัยในการพิจารณา
เลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่สภาพทางการตลาดและข้อจ ากัดต่างๆ   ธรรมชาติลักษณะ 
เฉพาะของผลิตภัณฑ์สภาพการล าเลียง การขนส่ง การเก็บรักษา  วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์และการ
จัดหาวัสดุบรรจุ  
  ปัจจุบันวัสดุหลักๆ ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น4ประเภท คือ 
กระดาษพลาสติก โลหะ และแก้ว ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป 
การเลือกวัสดุไปใช้จึงต้องค านึงถึงสินค้าที่อยู่ภายในด้วยลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
สินค้านั้นต้องสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ว่ามีลักษณะเป็น น้ า ครีม ผง 
เม็ด ก้อน แผ่นบางกรอบ ก๊าซ หรือ ลักษณะอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยให้สินค้าสามารถอยู่ในสภาพที่ต้องการ 
ได้โดยไม่แตกหักเสียหายและเน่าเสียก่อนเวลาที่ก าหนดไว้   
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   5. การลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ (cost saving) บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดซื้อ หรือผู้ใช้รายสุดท้าย บรรจุภัณฑ์มีความจ าเป็นอย่างมากในการ 
รักษาสินค้าให้คงอยู่สภาพเดิมที่สุดในขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าได้
โดยสะดวก เช่น เมื่อน า สินค้าที่เป็นกระป๋อง ลงกล่องกระดาษจะท าให้สามารถท าการขน  ถ่ายได้
เป็นจ านวนมากขึ้น พร้อมทั้งลดปริมาณพื้นที่ในการเก็บคงคลัง ก่อให้เกิดความสะดวกในการเรียง
ซ้อน ซึ่งผู้ประกอบการค้าโดยทั่วไปค้นพบว่า การเพิ่มต้นทุนของบรรจุภัณฑ์จะช่วยลด ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ยังผลให้ต้นทุนรวมของสินค้ามีมูลค่าถูกลงและผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าด้วยราคาที่ถูกลงซึ่งเท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค  
  บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยลดความเสียหายต่างๆ จากการระเหย  การแตกหักการ
เสื่อมสภาพและการถูกแมลงหรือสัตว์อ่ืนๆ รบกวน เป็นต้น สินค้าที่ไม่ได้บรรจุภัณฑ์จะเสียหายได้
ง่ายกว่าสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์ที่ดีดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดความเสียหายและเป็นการประหยัด 
โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ า  
 
  6. การป้องกันสินค้ามิให้สูญหายและเสียหายระหว่างการขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายในระหว่างการขนส่งทั้งนี้ผู้ผลิตสินค้าควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
การบรรจ ุภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่แข็งแรงทนทานต่อ การกดทับ และกระทบ
กระแทกในระหว่างการขนส่ง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพซึ่งสามารถป้องกันความชื้นและก๊าซออกซิเจนได้
มีวิธีการบรรจุสินค้าที่ไม่แน่นหรือหลวมเกินไปหรือใช้วัสดุเสริมภายในภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกัน
การเสียดสีหรือกระแทก และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วย
ลดปัญหาสินค้าเสียหายได้รวมทั้งฉลาก เอกสารอ้างอิงต่างๆ และเทคโนโลยีที่ใช้ติดตามสินค้า
ระหว่างการขนส่งเช่น GPS (Global Positioning System) และ RFID (Radio Frequently Identify 
Detection)  ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยไม่ให้สินค้าสูญหายได้เช่นกัน  
   
 7. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (eco packaging) การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมจะลดปัญหาจากขยะบรรจุภัณฑ์ การสิ้นเปลืองทรัพยากร การน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ า
หรือ การน ากลับมาแปรรูปใหม่ จะท าให้ระบบการผลิตมีการน า ทรัพยากรเหลือใช้มาท าประโยชน์
ได้ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องจะมีส่วนที่เหลือทิ้งซึ่งมากพอ
มาท าประโยชน์ในการท าวัตถุผลพลอยได้อ่ืนๆ เช่นปุ๋ย อาหาร สัตว์เป็นต้น  
  ปัจจุบันการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ eco-design (economic & ecological 
design) เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้า โดยผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้าน  
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึง
การวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์การจัดการซากที่หมดอายุการลด
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านอ่ืน ๆ เช่น ต้นทุน กระบวนการ ผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น มาตรการ 7 R 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์  
  (1) reduce เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น  
  (2) reuse น าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือ เป็นการใช้ซ้ า  
  (3) refill การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เพื่อลดการใช้ขวด พลาสติก  
  (4) repair การน ามาแก้ไขน าวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ซึ่งจะทิ้งเป็นขยะมา
ซ่อมแซมใช้ใหม่  
  (5) return การน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่  
  (6) recycle การหมุนเวียนกลับมาใช้  
  (7) reject, refuse การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยากหรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียว 
 
  8. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการ
การน าสินค้าจากแหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภคในคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับได้การบรรจุภัณฑ์จึงมีความ 
สัมพันธ์กับขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมสินค้า การบรรจุ การล าเลียงและขนส่ง จนถึงการตลาด  
การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ปัจจุบัน ได้แก่ 
  1. การใช้บาร์โค้ด (barcode) เทคโนโลยีบาร์โค้ดถูกน ามาใช้ทดแทนการบันทึก
ข้อมูลบาร์โค้ด ( barcode ) คือ สัญลักษณ์รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลขมีลักษณะเป็นแถบมีความ
หนาบางแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ก ากับด้านล่าง การอ่านข้อมูลจะอาศัยหลักการสะท้อนแสง 
เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์ โดยตรงไม่ต้องกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ระบบนี้เป็นมาตรฐานสากล
ที่นิยมใช้กันทั่วโลกการน าเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว  และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลมีสูงและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดี  
  ระบบบาร์โค้ด จะใช้ควบคู่กับเคร่ืองอ่าน ที่เรียกว่า เคร่ืองยิงบาร์โค้ด (scanner) ซึ่ง
เป็นตัวอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปรหัสแท่ง เป็น ข้อมูลตัวเลข หรือตัวอักษร ท าให้สามารถเข้าใจและน า
ข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุ
ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อน าไปใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด (barcode) เป็นระบบ
เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความสามารถในการค านวณและการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และส่งก าลังโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพเป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็น
คลื่นพาหะ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล  
  จุดเด่นของ RFID อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก (tag) ได้หลายๆ แท็กแบบไร้สัมผัส 
และสามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดีทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การ
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กระทบกระแทก การพัฒนาระบบ RFID มิได้มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ระบบบาร์โค้ด แต่เป็นการ
เสรมิจุดอ่อนต่างๆ ของระบบ  
  3. การใช้วิทยาการใหม่ในการบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันการด าเนินงานในด้าน            
บรรจุภัณฑ์ได้มีวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้กับการบรรจุภัณฑ์ในวิธีการจัดส่ง  เช่น    
บรรจุภัณฑ์รวม  (unitizedload)  เป็นการจัดส่งโดยน าบรรจุภัณฑ์แต่ละหีบห่อมารวมกันเป็นกลุ่มให้
สามารถรับน้ าหนักและจัดส่งรวมกันได้ซึ่ง เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น การใช้
คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือและทางอากาศ  
 

  บรรจุภัณฑ์นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ เนื่องจากสามารถเป็น
สื่อโฆษณา ณ จุดขายปลีกไปสู่มือผู้ซื้อโดยตรงแสดงถึงชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต ตราสินค้า
คุณสมบัติสรรพคุณ และวิธีการใช้สินค้า และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและองค์กรได้
นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทส าคัญต่อการค้าและการบริการในฐานะช่วยอ านวยความสะดวก
แก่การขนส่งสินค้า โดยท าหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค 
บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์และการตลาดได้การตัดสินใจ  ซื้อ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มิได้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยัง  
ขึ้นอยู่กับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จูงใจภายนอกของสินค้านั้นด้วย ท าให้บรรจุภัณฑ์
มี บทบาทส าคัญยิ่งต่อการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
  ปัจจุบันสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนไป ประกอบกับ
เทคโนโลยีการ บรรจุภัณฑ์ได้เจริญรุดหน้าเป็นอย่างมาก ท าให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งในด้าน
การออกแบบและ วัสดุบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการผลิต  
  ดังนั้นในการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องพิจารณา
ถึงแนว ทางการจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์การเพิ่มการจ้างงานในการบรรจุ
ภัณฑ์ การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์การป้องกันสูญหายในระหว่างการขนส่ง การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ทั้งนี้การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ดีและมี  
ประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่าง
มีคุณภาพและทันเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ สามารถแข่งขันและอยู่ 
รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์  
  การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ถือเป็นประเด็นส าคัญ เพื่อยกระดับความสามารถและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันขององค์กรของไทยสู่ตลาดโลก โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกันจัดตั้ง
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คณะท างานโลจิสติกส์คลินิก (logisticcsclinic) ซึ่งมุ่งเน้นในการวินิจฉัยความสามารถทางด้าน      
โลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยและได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือ       
ซึ่งเรียกว่า Logistics Performance Assessment Tool (LPAT) โดยก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เกิด
จากกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 9 ประการ ได้แก่ 
  - การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน(customer service and support) 
  - การจัดซื้อจัดหา (purchasing and procurement)  
  - การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (logistics communication and 
order processing)  
  - การขนส่ง (transportation)  
  - การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า (facilities site selection, 
warehousingandstorage)  
  - การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
(demandforecastingandplanning)  
  - การบริหารสินค้าคงคลัง (inventory management)  
  - การจัดการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์
(material handling and packaging)  
  - โลจิสติกส์ย้อนกลับ (reverse logistics)  
   
  มิติที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ประกอบด้วย 3 มิติคือ 
  - มิติด้านเวลา  
  - มิติด้านตน้ทุน  
  - มิติด้านความน่าเชื่อถือ  
  ในส่วนของการจัดการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ และการบรรจุภัณฑ์ใช้ตัวชี้วัดมิติ
ด้านต้นทุนเป็นสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่เสียหายต่อยอดขาย ตัวชี้วัดมิติด้านเวลาเป็นรอบเวลาของการ
ถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้าและตัวชี้วัดมิติด้านความน่าเชื่อถือเป็นอัตราความเสียหายของ
สินค้า นอกจากนี้ดัชนีโลจิสติกส์ กระบวนการ (operation logistics index) ยังระบุตัวชี้วัดรอบเวลา
ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์ สินค้า (materialhandling & packagingcycletime) ซึ่งเป็นดัชนี
ที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองสินค้าและการเตรียมส่งสินค้าโดยมีการนับเวลาตั้งแต่เสร็จสิ้น
กระบวนการผลิต การจัดเก็บ ตลอดจนการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยมีแบบ 
ประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เป็นระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองสินค้าและการเตรียมส่งสินค้า
โดยเร่ิมนับเวลาตั้งแต่เสร็จสิ้น กระบวนการผลิตการจัดเก็บจนถึงการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบ  
สินค้าให้แก่ลูกค้าโดยใช้หน่วยนับเป็นเดือนหรือปี  
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 บรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์ 
  เมื่อกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์เรามักนึกถึงสาระส าคัญด้านการตลาดที่ส่งผลต่อผู้บริโภค
สินค้าคนสุดท้าย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า การจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์ การ
ท าให้ผู้บริโภคใช้สอยได้สะดวก และอื่นๆ อีกมาก นักธุรกิจมักให้ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์ในด้าน
นี้ค่อนข้างมากและหลายแห่งแทบจะลืมเลือนหรือไม่ใส่ใจกับภาระหน้าที่ที่ส าคัญของบรรจุภัณฑ์
อีกด้านหนึ่งไปซึ่งหน้าที่ส าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกันนั้นก็คือหน้าที่ด้านโลจิสติกส์  
   หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์นี้จะค านึงถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายน้อยมาก แต่
จะเน้นด้านความสะดวกต่อการท างานและต้นทุน จะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ชนิด
นีท้ าได้บ่อยๆ โดยไม่กระทบถึงลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด เพิ่มขนาด ได้ทันที เพราะ
บรรจุภัณฑ์แบบนี้ส่วนมากลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก ท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของสินค้า ตัวอย่างเช่น กล่องบรรจุกระป๋องน้ าอัดลมขนาด 24 กระป๋อง เดิมเราเคยเห็นใช้กล่อง
กระดาษลูกฟูกสีน้ าตาลเต็มใบ มีตราสินค้าสกรีนสีเดียวให้ทราบว่าเป็นยี่ห้อใด โรงงานผู้ผลิตก็
สามารถปรับเปลี่ยนเหลือเพียงใช้กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ าตาลคร่ึงใบ หรือไม่ก็เพียง 1 ใน 4 แต่เพิ่ม
พลาสติกใสหนาพอประมาณหุ้มไว้แทน โดยไม่ต้องสกรีนตราสินค้า เพราะกระป๋องน้ าอัดลมได้
แยกประเภทไว้แล้ว ส่งผลให้โรงงานผู้ผลิตสามารถประหยัดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์นี้ได้มากขึ้น 
และที่ส าคัญสามารถใช้กับน้ าอัดลมได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น น้ าด า น้ าแดง น้ าเขียว หรือน้ าส้ม ท าให้
ลดชนิดของบรรจุภัณฑ์ลงได้มากขึ้น หรือถ้าจ าวิวัฒนาการของลังน้ าอัดลมแบบขวดจากลังไม้ เป็น
ลังพลาสติก ลูกค้าก็ไม่ใส่ใจเท่าใดนัก แต่พนักงานท างานได้ง่ายกว่าเดิม และอุบัติเหตุการซ้อนลัง
แล้วลื่นร่วงหล่นก็ลดลง เพราะออกแบบให้มีการล๊อคระหว่างลังและขวด และถ้ามองให้ลึกลงไปอีก
จะพบว่าลูกค้าก็ไม่สนใจเลยหากน าขวดน้ าแดงใส่ในลังของน้ าด า  อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ 
กล่องใส่เบียร์จะมีไส้กล่องที่ใช้คั่นระหว่างขวดเพื่อไม่ให้ขวดกระทบกันแตกระหว่างการเคลื่อนย้าย 
เดิมใช้กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ใช้ท าไส้กล่อง ต่อมาโรงงานก็ใช้กระดาษลูกฟูกที่ผลิตแล้วมีต าหนิไม่
ตรงสเป็คหรือเป็นของเสีย แทนที่จะย่อยแล้วน าไปเข้ากระบวนการผลิตกระดาษใหม่ หรือไม่ก็ขาย
เป็นเศษกระดาษ ก็น ามาท าไส้กล่องที่ให้ราคาดีกว่าย่อยทิ้งหรือชั่งกิโลขาย ต่อมาก็เปลี่ยนวัสดุจาก
การดาษกล่องลูกฟูก 3 ชั้น เป็นกระดาษแข็งความหนาพอๆ กับปกรายงาน แต่คุณภาพกระดาษต่ า
กว่ามาก ซึ่งเราจะพบว่าลูกค้าไม่เคยใส่ใจเร่ืองเหล่านี้เลย บางคนไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทราบด้วยซ้ า
ภายในลังเบียร์มีอะไรบ้าง เพราะไม่เคยซื้อยกลัง 
      จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวลูกค้าหรือผู้บริโภคคน
สุดท้ายนั้นไม่ได้ให้ความสนใจและไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ ท าให้ผู้ผลิตสามารถด าเนินการเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ของโลจิสติกส์ได้อย่างเต็มที่  
  หน้าที่ด้านโลจิสติกส์ของบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย  
  - การใช้เป็นภาชนะบรรจุสินค้า  

31 



40 
 

  - การใช้ป้องกันสินค้า  
  - การใช้แบ่งสินค้า  
  - การใช้รวบรวมสินค้า  
  - การใช้เพิ่มความสะดวกในงานโลจิสติกส์  
  - การใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร   
  ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวมีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน การเอาใจใส่หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านนี้ต้องเร่ิมตั้งแต่การออกแบบที่ดี ส่งผลให้การ
ท างานเกิดความสะดวกและและประหยัดต้นทุนอย่างคาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าบรรจุภัณฑ์ขนาด 
70x70 ซม. จะวางอยู่บนม้ารองของ (Pallet) ขนาด 100x120 ซม. หรือ 110x110 ซม. อย่างไร? 
ผลลัพธ์ก็คือวางได้ไม่เต็ม pallet หรือไม่ก็ล้น pallet  ซึ่งจะส่งผลต่อความยุ่งยากอ่ืนตามมา ไม่ว่าจะ
เป็น การเคลื่อนย้าย การตรวจนับสินค้า การน าเข้าเก็บในชั้นวางสินค้า การวางทับซ้อน ล้วนต้อง
เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับการวางสินค้าเต็ม pallet  
       ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ด้านโลจิสติกส์นี้ นอกจากค านึงถึงตัวสินค้าแล้ว
จะต้องค านึงถึงมาตรฐานต่างๆ อีกด้วย เช่น ขนาดของ pallet ขนาดของชั้นวางสินค้า ขนาดของ
รถบรรทุก ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์  เป็นต้น นอกจากมาตรฐานแล้วยังมีเร่ืองของความสะดวกใน
การท างานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การสั่งซื้อ การสั่งเบียร์เป็นลังของร้านค้าสะดวกกว่าสั่งซื้อเป็น
ขวด การนับสินค้าเต็ม pallet ง่ายกว่าการนับสินค้าทีละหน่วย  
       นอกจากนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องพิจารณาถึงการใช้วัสดุที่เบา เพราะ
จะท าให้ประหยัดค่าขนส่ง เช่น การใช้พลาสติกแทนไม้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยให้
บรรทุกสินค้าได้มาก ท าให้เกิดการบรรทุกสินค้าเต็มคันรถ เกิดความสะดวกในการยกขน ความ
สะดวกในการรองรับสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยลดของหายและเสียหาย เช่น การใช้พลาสติกใส 
ส่งผลให้สามารถมองเห็นสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์  ท าให้ทราบว่าสินค้าสูญหายหรือเสียหายไป
หรือไม่ ผมเคยไปที่ร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งพบว่ามีสินค้าหายโดยที่พนักงานในร้านไม่
ทราบเพราะถูกขโมยสินค้าไปแต่กล่องยังอยู่ท าให้เมื่อนับสินค้าก็ยังอยู่ครบ แต่เมื่อเขย่าสินค้าดูก็
พบว่าเป็นกล่องเปล่าทั้งที่มีเทปใสติดเรียบร้อย ดังนั้นหากกล่องใส่สินค้ามีพลาสติกใสให้มองดูว่า
สินค้ายังอยู่โดยไม่ต้องจับหรือเขย่าสินค้าก็จะช่วยได้มาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกสี
ของสินค้าได้สะดวกด้วยเช่นกัน 
       การพิจารณาถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังต้องค านึงถึงการช่วยเสริมภาพลักษณ์
ของกิจการ การค านึงถึงการน ากลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง ซึ่งเราจะพบเห็นได้ทั่วไป เช่น กระสอบ
ข้าวสาร กล่องเบียร์ ลังพลาสติกใส่ผลไม้ การน ากลับมาใช้ใหม่นี้หากได้รับการยอมรับโดยทั่วไปก็
จะกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้กันโดยแพร่หลาย และจะส่งผลให้การท างานสะดวกมากยิ่งขึ้นกลายเป็น
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ความสามารถในการปรับให้เข้ากับสินค้า กล่าวคือ ต้องสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด 
อาทิเช่น pallet ตู้คอนเทนเนอร์ กระสอบ ถังใส่น้ ามัน  
       ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการมองเพียงมุมของโลจิสติกส์กับบรรจุภัณฑ์ แต่ยังมีอีก
มุมมองหนึ่งที่ส าคัญเช่นกันก็คือ มุมมองด้านโซ่อุปทาน ซึ่งหลายองค์กรขนาดใหญ่เร่ิมมองเห็นและ
ให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ตลอดทั้งโซ่ อุปทาน หมายถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ                 
ซัพพลายเออร์ทุกๆ รายให้เกิดความสอดคล้องกัน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
หลากหลายชนิดให้เข้ากันได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่น การส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อ จะพบว่าร้าน
สะดวกซื้อ มีสินค้าหลากหลายชนิด หลายผู้ผลิต แต่เมื่อมีศูนย์กระจายสินค้า และจัดเรียงสินค้าใส่ลัง
พลาสติก ก็สามารถส่งสินค้าที่หลากหลายมาด้วยรถปิ๊คอัพ 1 คัน  
       ตัวอย่างการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งโซ่อุปทานอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ บริษัทยักษ์ใหญ่
อย่างเช่น โตโยต้า น าแนวคิดของ milk run มาใช้ เพื่อต้องการลดจ านวนเที่ยวในการขนส่งวัตถุดิบ 
แต่ก็ประสบปัญหาไม่สามารถบรรทุกวัตถุดิบของซัพพลายเออร์หลายๆ ราย มาในรถคันเดียวกัน 
เนื่องจากไม่สามารถวางซ้อนเรียงกันได้ ส่งผลให้เกิดการขนส่งไม่เต็มคันรถ จึงแก้ปัญหาด้วยการ
เรียกซัพพลายเออร์ทุกรายที่เกี่ยวข้องมาประชุมและพิจารณาร่วมกัน ถึงปัญหาและข้อจ ากัดดังกล่าว 
แล้วร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากเดิมเคยมีบรรจุภัณฑ์หลายพันแบบ เหลือเพียงไม่กี่ร้อย
แบบ และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนั้นก็สามารถวางทับซ้อนกันได้ ส่งผลให้เกิดการขนส่งเต็มคันรถ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานและลดต้นทุนได้จ านวนมาก 
       จากการสังเกตจะพบได้ว่าการสร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทานจ าเป็นต้องมี
เจ้าภาพที่เข้มแข็ง เพราะในภาพรวมของการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานนั้น 
จะต้องเกิดความยุ่งยากกับบางธุรกิจ หรืออาจท าให้ต้นทุนและประสิทธิภาพของบางองค์กรเพิ่มขึ้น 
เจ้าภาพจึงต้องพิจารณาและด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรม จึงจะสามารถสร้างความร่วมมือดังกล่าว
ได้ หากเจ้าภาพไม่มีความจริงใจการร่วมมือดังกล่าวก็ยากจะบรรลุผลส าเร็จ ดังนั้นเร่ืองบรรจุภัณฑ์
อย่าลืมว่าเราจะต้องพิจารณาหลายๆ ด้าน และต้องน ามุมมองของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาช่วย
ให้เกิดความสมบูรณ์ และลดความสูญเปล่าในกระบวนการได้อย่างได้ผล 

 
 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
  ในปัจจุบันหลายฝ่ายมีการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นรวมถึงในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกันซึ่งในอุตสาหกรรมนี้มีหลายกระบวนการที่จะต้องใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงท าให้ผู้ประกอบการเร่ิมหันมาตระหนักว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตใน
กระบวนการใดได้บ้างที่จะลดหรือปลอดจากการใช้สารเคมี  หนึ่งในกระบวนการเหล่านั้นก็คือ    
การผลิตและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตมาจากพลาสติก ซึ่งจะต้องเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ หรือหากเป็นพลาสติก 
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Food Packaging จะต้องผ่านมาตรฐาน FDA หากผลิตมาจากกระดาษ จะต้องผ่านมาตรฐาน FDA 
และหมึกพิมพ์จะต้องผ่านมาตรฐาน FDA ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบัน สามารถจ าแนก
ประเภทได้หลายวิธี ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
  1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
    1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่ม
คุณค่าเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ หรือ
ท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในพร้อมทั้งท า
หน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย 
    1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่
สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวมตั้งแต่ 2 -24 ชิ้น
ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือการป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ าความชื้น ความร้อน แสง 
แรงกระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์
ประเภทนี้  ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่มจ านวน 1 โหลสบู่ 1 โหล เป็นต้น 
    1.3 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาด
ใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่     
หีบไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้าสถานที่ส่ง เป็นต้น 
   
  2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
    2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
ซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package 
ก็ได ้
    2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shopping หรือ Transportation Package) เป็น
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีก
เข้าด้วยกันให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง 
เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟันกล่องละ 3 โหล เป็นต้น 
  3. แบ่งตามความคงรูป สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
    3.1 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ืองแก้ว        
(Glass Ware) เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก Thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็น
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พลาสติกฉีดเคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทาน เอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน 
และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 
    3.2 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi-rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่
ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็ง และอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก และป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 
    3.3 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท า
จากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีราคาถูก (หากใช้ใน
ปริมาณมากและระยะเวลานาน) น้ าหนักน้อย มีรูปแบบและโครงสร้างมากมาย 
 
  4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้  การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะ
ของผู้ออกแบบผู้ผลิตหรือนักการตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ (Objective of Package) ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์         
(To Protect Products) เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products) 
 

การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
  บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างมากในปัจจุบัน คือ บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถย่อยสลายด้วยวิธีทางชีวภาพ (Biodegradable Packaging) โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่ง
สามารถใช้แทนกระดาษและโฟมพอลิสไตรีนได้ บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากปูนขาว แป้งมันฝร่ัง 
และเส้นใยพืช ซึ่งอาจเป็นเส้นใยใหม่หรือจากกระดาษรีไซเคิล ผ่านการท าให้การพองโดยใช้ไอน้ า
แล้วอบในอุปกรณ์คล้ายกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโคนไอศกรีม  ในขณะที่การผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารจากพอลิสไตรีนมีการใช้ไฮโดรคลอโรฟลูออโร-คาร์บอน (HCFCs) เป็นตัวช่วยการพองตัว 
  นอกจากนี้การออกแบบยังใช้กระบวนการใหม่ที่พิจารณาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
เป็นหลัก (Life Cycle Assessment หรือ LCA) เร่ิมตั้งแต่วิธีการผลิตวัตถุดิบจนถึงวิธีท าลาย
ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ท าให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสูง และแข็งแรง
กว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทพอลิสไตรีน ในขณะเดียวกันก็สามารถแข่งขันได้ในตลาดด้วยต้นทุนที่ไม่
สูงนัก ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวใช้พลังงานน้อยกว่า 
เมื่อเทียบกับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป ดังนั้นปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่ปล่อยออกจาก  กระบวนการจึงน้อยกว่าด้วย และเมื่อถูกตัดเป็นชิ้นหลังการใช้ตัว         
บรรจุภัณฑ์จะอ่อนตัวในน้ าได้ (ซึ่งไม่มีการอ่อนตัวขณะใช้บรรจุอาหารเหลว) ปูนขาวจะถูกน้ าชะ
ออกไป ดังนั้นขยะที่เหลือจึงประกอบด้วย เส้นใยพืช และแป้งที่สลายตัวได้เองตามธรรมชาติ
สามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตรได้ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ 
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ด้วยเหตุผลที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งนอกเหนือจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือ ต้นทุนการผลิต
รวมทั้ งต้นทุนการเก็บรวบรวมขยะจะลดลงจากเดิมอย่ างมีนัยส าคัญ แสดงให้ เห็นว่ า
ภาคอุตสาหกรรมจะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหากผลิตภัณฑ์นั้นมี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
 

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
  การพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Printing นั้น ทั้งกระดาษและหมึกจะต้อง
ผ่านการรับรอง ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานกลางหรือสถาบันที่จะให้การรับรอง โดยที่
กระดาษนั้นจะต้องผ่านการรับรองจาก FSC (The Forest Stewardship Council), ISEGA (ISEGA 
Forschungs and Untersuchungsgesellschaft mbH) และ FDA (United States Food and Drug 
Administration) ส่วนหมึกพิมพ์จะต้องได้รับการรับรองจาก American Soybean Association และ
จะต้อง VOC Free ซึ่งผู้ผลิตพยายามที่จะผลิตหมึกที่ปลอดจากสารเคมีเหล่านี้ ในปัจจุบันมีการพิมพ์
ที่ใช้อยู่หลายระบบด้วยกัน และได้มีการพัฒนาหมึกพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาในบางระบบ อาทิ 
  1. การพิมพ์ระบบ Off set 
    1.1 Off set Ink แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
    • Petroleum Based คือ หมึกที่ผลิตโดยใช้ปิโตรเลียม เป็นฐานของตัวท าละลาย 
    • Soy Based คือ หมึกที่ผลิตโดยใช้น้ ามันพืชเป็นฐานของตัวท าละลาย ซึ่งเร่ิม
ได้รับความนิยมในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2545 โดยในช่วงนั้นจะถูกโจมตีว่าเป็นหมึกที่ไม่มี
คุณภาพ พิมพ์แล้วไม่แห้งและไม่มีความเงา ท าให้สีที่ออกมาไม่สวยงาม ซึ่ งเป็นช่วงที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา 
  • Water Based คือ หมึกที่ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตใส่ลงไปเพื่อให้หมึกมีความฟู
เพิ่มมากขึ้น โดยดัดแปลงจากหมึก Flexo ให้เป็น Offset ซึ่งก า ลังอยู่ในช่วงพัฒนาเนื่องจากหมึก 
Flexo นั้น เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วจะไม่ค่อยมีความเรียบเนียน และสีไม่สม่ าเสมอ 
   
  1.2 UV Off set Ink แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    • Petroleum Based 
    • Soy Based ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร 
    1.3 Water Less Ink ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้ระบบนี้ 
   
  2. การพิมพ์ระบบ Flexography 
    2.1 Flexo Water Based 
    2.2 Flexo UV 
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    2.3 Flexo Soy Based ในปัจจุบันมีการน าเข้ามาใช้ทดแทนค่อนข้างมาก เพื่อลด
ปริมาณของสารเคมีที่ตกค้างลงไป 
  3. การพิมพ์ระบบ Gravure ในต่างประเทศมีใช้อยู่ 2 ระบบ คือ Solvent กับ Water 
Based ซึ่ง Water Based นั้นในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมแต่มีความปลอดภัย 100% ซึ่งก าลังอยู่
ในช่วงพัฒนาให้เป็น Soy Based เพื่อให้รองรับการใช้พลาสติกชีวภาพ 
  4. การพิมพ์ระบบ Digital Printing เป็นระบบการพิมพ์ที่เหมาะส าหรับ SME ที่จะ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ในปริมาณที่ไม่มาก โดยสามารถไดคัตขึ้นรูปได้เลยและท าได้ภายใน 1 วัน ท าให้มี
ความสะดวก แต่มีมูลค่าค่อนข้างสูง 
  การพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สิ่งส าคัญก็คือหมึกพิมพ์ ที่นอกจากจะต้อง
ค านึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องไม่ปล่อยมลพิษออกสู่อากาศและน้ าแล้ว สุขภาพของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิมพ์และผู้ที่บริโภคงานพิมพ์ก็มีความส าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
ตามข้อก าหนดของ“ฉลากเขียว” หรือ Green Label ที่ก าหนดว่าหมึกพิมพ์นั้นจะต้องปลอดสาร 
VOC หรือให้มีได้เพียงแค่ 1% เท่านั้น เนื่องจากหมึกพิมพ์นั้นมีสารเคมีผสมอยู่ด้วย ซึ่งมี
บริษัทผู้ผลิตหมึกพิมพ์ได้คิดค้นสูตรหมึกพิมพ์ชนิดใหม่ที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหมึกพิมพ์ทางเลือก 
คือ Eco-Friendly VOC Free inks ที่ปลอดสาร VOC และไม่มีส่วนประกอบของน้ ามันปิโตรเลียม 
และในการผลิตหมึกพิมพ์ก็จะใช้เฉพาะน้ ามันพืชเท่านั้น ดังนั้นการคิดท าหมึกพิมพ์ที่ปลอดภัยและ
ไม่มีสารตกค้างจึงส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หมึกพิมพ์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาสูตรต่อยอดจากหมึกพิมพ์ 
Soy Ink ซึ่งมีความปลอดภัยอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดย Eco-Friendly VOC FreeInks มีคุณสมบัติพิเศษ
ในการพิมพ์ คือ 
  • เป็นหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวเร็ว 
  • คุณภาพของขนาด และรูปร่างของเม็ดสีดีกว่าหมึกพิมพ์ชนิดปิโตรเลียม ซึ่งเป็น
เม็ดสีที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ (Organic Pigment) ที่มีน้ าหนักเบา อาจจะได้จากธรรมชาติหรือ
สังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้ 
  • มีความเงาสูง และสีมีความเข้มข้นสูง อันเนื่องมาจากการที่มีน้ ามันพืช 
(Vegetable Oil) เป็นตัวท าละลายอยู่กว่า 50% ท าให้น้ ามันพืชจะทิ้งตัวลงไปสัมผัสกับพื้นผิวก่อน 
โดยผงสีจะอยู่ด้านบน ประกอบกับการมียางสน (Rosin) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะท าหน้าที่
เปรียบเสมือนชั้นฟิล์มที่เคลือบเอาไว้ 
  • หมึกพิมพ์ให้ความสวยเหมือนสีธรรมชาติ 
  • เหมาะส าหรับงานพิมพ์ที่การคุณภาพสูง การพิมพ์ท างานง่าย และการปรับ
ระหว่างน้ ากับหมึกพิมพ์ท าได้ดี 
  • สามารถเก็บไว้ได้นาน และท าให้การจัดเก็บในคลังสินค้าได้ดี 
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  โดยสรุปแล้ว การผลิตและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น หากท าให้
ปลอดสารเคมีทั้งระบบก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อห่วงโซ่ ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่ งแวดล้อม ถึงแม้ว่า
อาจจะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการลงทุน ตลอดจนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างต่อเน่ือง แต่เมื่อคิดถึงประโยชน์ในระยะยาวแล้ว ก็มีความคุ้มค่าอยู่ไม่น้อย ซึ่งประเทศไทยและ
เมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกอีกไม่น้อย ก าลังประสบกับปัญหาการจัดการขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ที่หากปล่อยให้มีการย่อยสลายตามธรรมชาติ ก็จะใช้เวลานานหลายร้อยปี รวมถึง
กระบวนการพิมพ์ที่ใช้สารเคมีอันจะก่อให้เกิดมลพิษทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะไม่ได้
เฉพาะเจาะจงอยู่แค่บรรจุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักและ ร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาหากจะนึกถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้น้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเทคโนโลยีแก่กัน ก็จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์อีกเป็นจ านวนมาก 
  ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบยังคงไม่เพียงพอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส่งเสริม เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ให้มีความเข้มแข็งในการท าธุรกิจและขยายตลาด 
   การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ตลอดจนความส าคัญของ
บรรจุภัณฑ์ เป็นแนวคิดในการเรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่อก้าวไปในอนาคต ความเข้าใจเร่ืองราว
ของบรรจุภัณฑ์ในบทนี้จะช่วยให้การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้เล็งเห็นความส าคัญในการเลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ได้อย่างโดดเด่นน่าสนใจ 
  บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส าคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิตซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่ต้อง
ค านึงถึงศาสตร์และศิลป์ส าหรับใช้แก้ ปัญหาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุดและถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ  
  - วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  - องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  - การออกแบบกราฟิกส าหรับบรรจุภัณฑ์  
  - ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  - การวางแผนเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์  
  - เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการจ าหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจ าหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อ
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สินค้า เพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 
ภาพที่ 3.9 ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
    ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์ จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีต ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 
ในช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะที่ปิดผนึกและถูกหลักอนามัย นั่นคือกระป๋อง
บรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก (Tin Can) หรือกล่องกระดาษแข็งได้ใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะมี
น้ าหนักเบา สามารถพิมพ์ทับลงไปได้ง่ายบนแผ่นกระดาษก่อนที่น าไปท าแบบบรรจุ และเป็นการ
ประหยัดพื้นที่ กล่องโลหะก็ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกันในเวลานั้น เพราะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการใช้กล่องกระดาษแข็ง โดยเฉพาะสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปังกรอบ 
หรือขนมหวาน ท าให้ระดับความต้องการที่จะเก็บรักษาสินค้าเพิ่มจ านวนมากขึ้น หันกลับมามองใน
ศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันน้ีเทคนิคในการผลิตได้ก้าวไกลไปมากพอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะเหล่านี้
มีรูปแบบหรือรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการด้วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต 
รวมถึงพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เราจึงน ามาใช้ในทุกวันนี้ 
   เทคนิคการพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ือง
เทคนิคการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อนั้นจ าเป็นต้องมีติดอยู่บน
ภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทไหนก็ตาม ขวดแก้ว หม้อดินเผา กล่องหรือกระป๋องโลหะ 
กล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษห่อธรรมดา ก็ต้องมีฉลากที่จะบอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้นผลที่
ตามมานั้นไปไกลเกินคาดในเร่ืองของการเพิ่มคุณค่า และความสนใจให้กับสินค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
รูปภาพ สีสด ชัดเจน ที่อยู่บนกล่องผงซักฟอก ย่อมจะดึงดูดผู้บริโภคมากกว่าตัวผงซักฟอก 
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 ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   ความหมายหรือนิยามของค าว่าการออกแบบ (Design) และบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
   กูด (Good) กล่าวว่า การออกแบบ เป็นการวางแผนหรือก าหนดรูปแบบรวมทั้งการ
ตกแต่งในโครงสร้างรูปทรงของงานศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี ตลอดจนวรรณกรรม 
  วิรุณ ตั้งเจริญ กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ โดย
การวางแผนจัดส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และการผลิต 
   นิไกโด เคล็คเตอร์ (Nikaido Clecture) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ เป็นเทคนิคที่ส่งเสริม
การขายกับการประสานประโยชน์ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง และการเก็บรักษาในคลัง 
   จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล  กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ คือการน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ 
พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความ
แข็งแรง สวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิด
ความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า 
   สรุปว่า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) หมายถึง การก าหนด
รูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครอง
ป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การสร้างสรรค์ 
 

 
  

ภาพที่ 3.10 ลักษณะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
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วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
    บรรจุภัณฑ์ คือการน าเอาวัสดุ  เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และไม้ 
ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความแข็งแรง สวยงามได้สัดส่วน
ที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า
โดยวัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้ 
   1. เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า 
  2. เพื่อเป็นตัวชี้บ่ง และสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค ให้แสดงถึง
ภาพลักษณ์ 
  3. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความ
ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้
ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณ ลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการ
จดจ า ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
 

ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
   ประเทศไทยของเรามีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และการประมง
มากมาย เช่น ผักสด ผลไม้สด และสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเล  สิ่งที่กล่าวมานี้จะได้รับความ
เสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วย
ลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตที่กล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะ
ท าให้ขายได้ในราคาที่สูงอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ผลผลิต ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังน้ี 
   1. รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้าเร่ิมตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิต หรือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้นความร้อน 
แสงแดด และการปลอมปนอื่น ๆ เป็นต้น 
            2. ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะ
สามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลน าลงบรรจุในลัง
เดียวหรือเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลวบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ เป็นต้น 
            3. ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค
เห็น ดังน้ันบรรจุภัณฑ์จะต้องจะท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่
จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้าและนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิด
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง 
(Silent Salesman) 
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หน้าท่ีและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
   1. ท าหน้าที่ทั้งต่อตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง และหน้าที่สื่อข้อมูลที่ เกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ มีดังนี้คือ 
    - การท าหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชั่งตวงวัดหรือนับ 
    - การท าหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม 
  2. ท าหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร เช่น ป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสง และ
ป้องกันความชื้น เป็นต้น 
  3. ท าหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เคร่ืองหมายการค้า 
ข้อมูลส่วนผสม และแหล่งผลิต เป็นต้น 
  4. ท าให้ตั้งราคาขายได้สูงขึ้น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์จะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 
  5. เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดวางขนส่งและจัดแสดง 
  6. สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขายและเพิ่ม
ยอดขาย 
 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
   ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะมีส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี
คุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น โดยประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธี
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
     1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือเพิ่ม
คุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับ
ถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์
โดยตรงอีกด้วย 
  1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมา เป็นชั้นที่สอง 
มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่ 2–24 ชิ้นขึ้นไป 
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง แรง
กระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น โดยตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์
ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่ม จ านวน 1 โหล และสบู่ 1 โหล เป็นต้น 
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  1.3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาด

ใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้ เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก 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) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภค

ซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น  Primary Package หรือ Secondary 

Package ก็ได ้

     2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้

เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่อ ง

กระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล 

  3. แบ่งตามความคงรูป 

    3.1 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ืองแก้ว (Glass 

Ware) เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก Thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด 

เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกัน

ผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

     3.2 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi Rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์

ที่ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก และการ

ป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 

      3.3 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท า
จากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีราคาถูก หากใช้ใน
ปริมาณมาก และระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบ และโครงสร้างมากมาย 
  4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
                 การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการ
ตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ที่
คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์  
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ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ 
   1. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง (Primary Packaging) 
    คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มตัวสินค้า เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความ
เสียหายหรือเพื่อความสะดวกในการน าไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู 
  
  

 
  

ภาพที่ 3.11 ตัวอย่างขวดแชมพู (บรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง) 
    
  2. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง (Secondary Packaging) 
    คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับ
ความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ช่วยในการขายสินค้าโดยการดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟัน และกล่องใส่ขวดเบียร์ 
  
  

 
  

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างกล่องยาสีฟัน (บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง) 
 

            3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) 
     คือ บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการเก็บรักษาและขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลัง ตู้
คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.13 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง  
  
  

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

45 



54 
 

 
  

ภาพที่ 3.14 ตัวอย่างองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์ 
   ในกระบวนการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ มีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ
ราคาของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งต่อราคารวมและราคาต่อหน่วย ดังนี้ 
  1. ราคาต้นทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
   2. ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
   3. ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง 
   4. ราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
   5. ราคาของการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง 
  

การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยให้การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
เกิดความสะดุดตาบ่งบอกถึงความหมาย และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การก าหนด
ความหมายจากสีจากความรู้สึก และก าหนดจากมาตรฐานสากลใช้ช่วยบอกถึงลักษณะการใช้งาน
ตามประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการใช้สีเพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการ
ก าหนดโดยผู้ออกแบบและความนิยมของสภาวะตลาดในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 3.15 การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  

การใช้สีส าหรับการตกแต่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 

  องค์ประกอบที่ส าคัญในการเลือกใช้สีที่ควรค านึงถึงส าหรับการตกแต่งหีบห่อ
บรรจุ คือ สีต่าง ๆ ที่ใช้บนเนื้อที่ของหีบห่อบรรจุควรติดต่อกันอย่างได้เร่ืองราวทั้งหมดไม่ขัดกัน
ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุ แต่ละสีควรจะประกอบกันแล้วเข้าใจกันได้ หรือเป็นสีคู่กันได้  
สีที่ใช้ควรเป็นสีที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาด ถูกต้องตามรสนิยมของผู้บริโภค  ขอบเขตของสิ่งที่
จะท าให้หีบห่อบรรจุขัดแย้งหรือไม่เด่น เมื่อเปรียบเทียบกับหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่
แข่งขัน 
  - การใช้สีต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่สุด ในกรณีที่จ าหน่ายในสถานที่    
ต่าง ๆ กัน เช่น ร้านบริการเอง Supermarket ตู้แช่ หรืออ่ืน ๆ 
    - การใช้สีที่ให้ความดึงดูดสูงสุด ภายใต้แสงสว่างมาก ๆ ซึ่งเป็นสภาวะปกติใน
ร้านค้า 
    - การใช้สีที่เหมาะกับค่านิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ 
    - ขอบเขตของสีที่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตราสินค้า และ
ขอบเขต การใช้สีนี้ซ้ า ๆ กันในการจัดจ าหน่ายและการโฆษณา 
    - ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุที่ เข้ากันได้กับสีของสินค้าและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจขึ้นมาก 
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    - ขอบเขตของสีที่มีผลต่อราคาของหีบห่อบรรจุ 
    - การยอมรับของหีบห่อบรรจุต่อผู้บริโภคและผู้ขายปลีก 
    - ขอบเขตของหีบห่อบรรจุที่อาจจะก้าวร้าวและข่มบรรจุภัณฑ์  เพื่อการจ าหน่ายที่
เด่น ๆ อาจจะดูแล้วน่าเบื่อ ท าให้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง  
  

 

ภาพที่ 3.16 การใช้สีส าหรับการตกแต่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 

ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องสามารถผลิต และน าไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก 
ประหยัด และรวดเร็ว การเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1. ลักษณะของสินค้า คุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วย ขนาด รูปทรง ปริมาตร 
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว ผู้ออกแบบต้องทราบความเหนียวข้น ในกรณีเป็น
ของเหลวและต้องรู้น้ าหนักหรือปริมาณหรือความหนาแน่นส าหรับสินค้าที่เป็นของแห้งประเภท
ของสินค้าคุณสมบัติทางเคมี คือ สาเหตุที่ท าให้สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เป็นที่ยอมรับ
ได้ และปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ เช่น กลิ่น การแยกตัว เป็นต้น สินค้าที่
จ าหน่ายมีลักษณะเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ หรือทางเคมีอย่างไร เพื่อจะได้เลือกวัสดุใน
การท าบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี 
   2. ตลาดเป้าหมา ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเพื่อจะได้เลือกบรรจุ
ภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สนองกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องวิเคราะห์จุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งขันที่มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อมูลปริมาณสินค้าที่จะบรรจุขนาด จ านวนบรรจุภัณฑ์ ต่อหน่วยขนส่ง 
และอาณาเขตของตลาด เป็นต้น 
   3. วิธีจัดจ าหน่าย การจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคย่อมต้องการบรรจุ
ภัณฑ์ลักษณะหนึ่ง แต่หากจ าหน่ายผ่านคนกลาง เป็นคนกลางประเภทใด มีวิธีการซื้อของเข้าร้าน
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อย่างไร วางขายสินค้าอย่างไร เพราะพฤติกรรมของร้านค้าย่อมมีอิทธิพลต่อโอกาสขายของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จ าหน่ายในแหล่งเดียวกันด้วย 
   4. การขนส่ง มีหลายวิธี และใช้พาหนะต่างกัน รวมทั้งระยะในการขนส่ง ความ
ทนทาน และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การค านึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด รวมถึงประหยัดและปัจจัยเร่ืองดินฟ้าอากาศ ในปัจจุบันนิยมการ
ขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกส าเร็จรูป 
  5. การเก็บรักษา  การเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพ
ของสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการ เคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย 
  6. ลักษณะการน าไปใช้งาน  ต้องน าไปใช้งานได้สะดวกเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน 
และค่าใช้จ่าย 
  7. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์  เป็นปัจจัยที่จะต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก และต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขาย หรือความสูญเสียค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บรรจุภัณฑ์ดีอาจต้องจ่ายสูงแต่
ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อย่อมเป็นสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการ
ผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย ประหยัด และลดต้นทุนการผลิตได้ 
  8. ปัญหาด้านกฎหมาย  บทบัญญัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏชัน
เจน คือ กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟิกของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และกฎระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

กฎหมายบรรจุภัณฑ์ท่ีควรรู้ 

   กฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นับวันจะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความตื่นตัวของ
ผู้บริโภค เพื่อป้องกันการท าผิดกฎหมายแบบไม่ได้ตั้งใจ โดยรัฐบาลต้องออกกฎหมายควบคุมที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่เราควรรู้ไว้ 
   1. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2466 
   พ.ร.บ. ฉบับนี้ร่างขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้บริโภคสินค้าตามปริมาณที่
ก าหนด ซึ่งจะได้ผลดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ประกอบการ ในการดูแลเอาใจใส่ในการ
บรรจุสินค้าของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยที่แสดงปริมาณสินค้าตามมาตรา ช่วง วัด ตวง 
ควรใช้ระบบเมตริก และตัวเลขที่ใช้สามารถใช้ตัวเลขอารบิค หรือตัวเลขไทยได้ ขนาดของตัวเลข
และตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร 
   นอกจากนี้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด ฉบับที่ 13 ปี พ.ศ.2539 ได้
ก าหนดให้สินค้าบางประเภท บรรจุสินค้าตามปริมาณที่ก าหนด ผลิตภัณฑ์อาหารที่ก าหนดให้บรรจุ
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ตามปริมาณที่ก าหนด ระบุอยู่ในบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว ประกอบ ด้วย อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองดื่ม 
และน้ าส้มสายชู โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   น้ าปลา ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100, 200, 300, 530, 700, 750 ส่วน
ขนาดบรรจุต่ ากว่า 100 มล. และสูงกว่า 750 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
  น้ าซีอ๊ิว ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100, 200, 300, 500, 530, 620 
ขนาดต่ ากว่า 100 มล. และขนาดสูงกว่า 620 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
  น้ าซอส ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100, 150, 200, 300, 600, 700 
ขนาดต่ ากว่า 100 มล. และขนาดสูงกว่า 700 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
  น้ าส้มสายชู ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100, 200, 300, 530, 700, 750 
ขนาดต่ ากว่า 100 มล. และขนาดสูงกว่า 750 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
  
  2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
   สาระส าคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การขอขึ้นทะเบียน
ต ารับอาหาร และการขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร 
     2.1 การขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร ตามพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ.2522 
ก าหนดให้ ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ซึ่งอาหารควบ คุมเฉพาะต้องน าอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต ารับ
อาหารก่อนเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารแล้ว จึงผลิตหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่ายได้ หากฝ่า
ฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจ า 
  ประเภทอาหารที่ต้องขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
              1. อาหารควบคุมเฉพาะ มี 39 ประเภท 
              2. อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานมี 9 ประเภท 
              3. อาหารที่ก าหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากมี 2 กลุ่มคือ 
                 - กลุ่มอาหารที่ต้องส่งมอบฉลากให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณา
ก่อนใช้ 
                  - กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องส่งมอบให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณา 
   2.2 การขอขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร อาหารควบคุมเฉพาะที่ก าหนดคุณภาพ และที่
ก าหนดให้มีฉลากต้องขึ้นทะเบียนอาหารและขออนุญาตใช้ฉลาก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการ
ผลิตอาหารที่ต้องขออนุญาตใช้ 
   ฉลากอาหารมี 4 กลุ่ม คือ 
            1. อาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน คือ มี
เคร่ืองจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือ คนงาน 7 คนขึ้นไป ฉลากอาหารที่ใช้ของกลุ่มนี้จะเร่ิมต้นด้วย
ตัวอักษร "ผ" โดยที่ "นป" หมายถึง น้ าปลา "ช" หมายถึง น้ าส้มสายชูซึ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
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ใน 39 ประเภทในกรณีที่ผลิตจากผู้ผลิตในประเทศ ที่ไม่เข้าข่าย โรงงาน อุตสาหกรรมจะใช้อักษร
ย่อ "ฉผ" หมายถึง ฉลากผลิต ดังนั้นบนทะเบียนฉลากอาหารจะกลายเป็น "ฉผนป" และ "ฉผช" 
ตามล าดับ ส่วนหมายเลขที่ตาม คือ หมายเลขที่และปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากอาหารนั้น ๆ 
ส่วนอาหารที่น าเข้า จะใช้อักษร "ส" แทน "ผ" และ "ฉผ" 
            2. อาหารที่ถูกก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
            3. อาหารที่ถูกน าเข้าประเทศเพื่อจ าหน่ายซึ่งไม่ใช่อาหารควบคุมเฉพาะ 
  4. อาหารอ่ืนที่มีการจ าหน่าย และรัฐมนตรีออกประกาศก าหนดให้เป็นอาหารที่
ต้องมีฉลากคือ อาหารประเภทที่ 1 ที่ 2 และบางส่วนของประเภทที่ 4 ตามที่ประกาศก าหนดให้มี 
ฉลากที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ซึ่งต้อง มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                (1) เคร่ืองหมายเลขทะเบียน หรือเลขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมปีที่ให้อนุญาต 
ซึ่งอาจเขียนเต็ม เช่น 2541 หรือเขียนย่อ เช่น 41 ก็ได้ ผู้ที่ได้รับใบส าคัญการใช้ฉลากอาหาร แล้วให้
แสดงเลขที่อนุญาต ในฉลากอาหาร ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ในกรอบพื้นสีขาว 
โดยสีของกรอบให้ตัดกับพื้นฉลาก 
                (2) น้ าหนักสุทธิ หรือปริมาณสุทธิ ซึ่งหมายถึง น้ าหนักหรือปริมาตรของอาหารที่
ไม่รวมภาชนะบรรจุ ส่วนน้ าหนักอีกประเภทที่ให้แสดง คือ น้ าหนักเนื้ออาหาร (Drained Weight) 
ซึ่งเป็นน้ าหนักของอาหารที่เป็นเนื้อหรือของแข็งโดยได้กรองส่วนที่เป็นของเหลวแยกออกแล้ว 
                (3) ชื่อภาษาไทย ก าหนดให้ใช้อักษรสีเดียวกัน ซึ่งอาจมีชื่อได้ 2 ส่วน คือ ชื่อตาม
กฎหมายที่ก าหนดให้เรียกผลิตภัณฑ์นั้น เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และชื่อทางการค้า (Brand Name) 
                (4) ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ ซึ่งการระบุส่วน ประกอบนี้ต้องระบุ
ปริมาณ เป็นร้อยละของน้ าหนัก และเรียงจากปริมาณมากไปหาน้อย 
  

องค์กรท่ีรับผิดชอบพระราชบัญญัติเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
   พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์รับผิดชอบโดยองค์กรต่อไปนี้ 
    1. ส านักงานกลางชั่งตวงวัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
            2. คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
            3. คณะกรรมการผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
            4. ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
  

หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
    นอกเหนือจากองค์กรที่รับผิดชอบต่อพระราชบัญญัติทั้ง 4 ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยัง
มีองค์กรทั้งส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ส รุปได้
ดังนี ้
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   1. ส่วนอุตสาหกรรมการเกษตร ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลทางเทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร เน้นการแปรรูป ผลิต ภัณฑ์จากพืชเพื่อก าหนดและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตามภาวการณ์ตลาด ประสานงานจัดหาผู้ช านาญการ เฉพาะด้านเพื่อ
ฝึกอบรมสัมมนาและให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงเทคนิคการผลิ ต
ตลอดจนการให้บริการ ข้อมูลข่าว สารอุตสาหกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สถานประกอบการ 
ผลิตบุคลากรในระดับต่าง ๆ ในสถานประกอบการ 
   2. ส่วนบรรจุภัณฑ์ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  มีหน้าที่ให้บริการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ กลุ่ม
บุคคล และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เทคโนโลยีการออกแบบและอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรม สัมมนา 
นิทรรศการ และการจัดประกวด 
   3. ศูนย์บริการการออกแบบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก  ประเทศไทยได้
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาตัวสินค้ารัฐบาลไทยได้เห็นความส าคัญข้อนี้จึงได้จัดตั้งศูนย์กลาง
บริการการออกแบบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2533 เพื่อมุ่งพัฒนาการออกแบบสินค้า ส่งออก
ส าคัญ 4 ชนิด คือ เคร่ืองหนัง อัญมณี ผลิตภัณฑ์พลาสติก และของเด็กเล่น 
   4. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย นโยบายหลักของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย มีดังนี้ 
   - สนับสนุนนโยบายการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ 
            - เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 
             - รวบรวม แลกเปลี่ยน และบริการข้อมูลด้านวิทยา ศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
บรรจุภัณฑ ์
            - ประสานงานระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ทั้งในและต่างประเทศ 
   5. สถาบันค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี
ขอบเขตการท างาน ดังนี้ 
   - วิจัย/พัฒนาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา เพื่อปรับปรุง
เศรษฐกิจของโรงงาน อาหารและการ เกษตรในประเทศไทย 
            - บริการวิชาการเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต ระบบการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและการส่งออก 
            - ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร และบริการความรู้ทางด้านนี้แก่
ผู้สนใจ 
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  - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเอกชน ในการวิจัยการศึกษา ค้นคว้า 

และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร 

          - เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร 

    

  นอกจากองค์กรของรัฐทั้ง 5 แล้ว ตามมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการเปิดสอนวิชา

ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการอาหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถ

ให้ค าปรึกษา ทดสอบพร้อมทั้งให้ค าแนะน าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหารได้ 

 

 บรรจุภัณฑ์เพื่อการน าเข้าและส่งออก (Shipping Packages) 

ปัจจัยในการพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์และการส่งออก  

1. ปัจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง มี 5 ข้อ ดังนี้  

  1. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า  

  2. ปัจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  

  3. ปัจจัยด้านการผลิตสินค้า  

  4. ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค  

  5. ปัจจัยด้านการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการขนส่ง 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับสินค้า  

  1. ควรทราบเกี่ยวกับธรรมชาติของสินค้าว่ามีคุณสมบัติต่างๆ อย่างไรบ้าง รวมถึง 

ภาชนะบรรจุที่ใช้ ยกตัวอย่าง เช่น 

  – คุณสมบัติของกายภาพสินค้า เช่น ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  

   – คุณลักษณะหรือธรรมชาติของสินค้า เช่น แตกหักง่ายมีกลิ่น และบูดเน่าง่าย  

  – สินค้าถูกทาให้เสียหายได้อย่างไรบ้าง เช่น การชนหรือกระแทกการสั่นหรือเขย่า 

  2. ควรทราบรายละเอียดระบบการขนส่งที่ใช้ (วิธีขนส่ง/สภาพแวดล้อม)  

   – ความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดกับสินค้า เช่น การสั่นสะเทือน  

  – ความเสียหายจากสภาพแวดล้อมเช่น ความชื้น ไอน้า แสงแดด  

  – ความเสียหายจากพวกสิ่งมีชีวิต และสิ่งปนเปื้อน 

3. ปัจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  

  • ค านึงถึงขนาด น้าหนัก จานวน ปริมาตร และเสถียรภาพของสินค้าว่ามีความ 
เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือพาหนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย การเก็บ รักษา และขนส่ง

53 



62 
 

หรือไม่ จะสามารถทาให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความ ประหยัดในระบบการขนส่งได้
อย่างไร 
 

4. ปัจจัยด้านการผลิตสินค้า  
  1. การปิดภาชนะบรรจุ มีวิธีปิดอย่างไร  
  2. ภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้ามีความเหมาะสมด้านขนาด และรูปทรงกับระบบการ 
บรรจุภัณฑ์หรือไม่  
  3. การเสริมความแข็งแรงของภาชนะบรรจุในระหว่างการผลิต มีความแข็งแรง 
หรือไม่  
  4. การจัดสินค้าเป็นหน่วยเดียวทาได้หรือไม่ อย่างไร  
  5. การลาเลียงหรือเคลื่อนย้ายระหว่างบรรจุ ซึ่งภาชนะบรรจุมีขนาดที่เหมาะสม 
กับอุปกรณ์ลาเลียง หรือเคลื่อนย้ายหรือไม่ 
 

5. ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค  

  1. ภาชนะบรรจุจาเป็นต้องเปิดหรือปิดบ่อยหรือไม่  

  2. เมื่อสินค้าถึงที่แล้ว ภาชนะบรรจุนากลับมาใช้งานใหม่ได้หรือไม่  

  3. เมื่อใช้งานแล้วจะมีปัญหาตอนทิ้งหรือไม่  

  4. ภาชนะบรรจุจาเป็นต้องมีรูเจาะหรือหูหิ้วพกพาไปได้สะดวกหรือไม่  

  5. สามารถเปลี่ยนรูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการแสดงสินค้าได้หรือไม่  

  6. มีประโยชน์หลังการใช้หรือไม่ 

 

6. ปัจจัยด้านการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการขนส่ง  

  1. รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น ชนิด แบบ ส่วนประกอบ ส่วนผสม วันที่ผลิต 

ประเทศที่ทาการผลิต วันที่บรรจุ อายุเท่าใช้งาน  

  2. วิธีป้องกันความเสียหายแก่สินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ทาเคร่ืองหมายแสดง 

วิธีการวางสินค้าที่ถูกต้อง ห้ามไม่ให้ใช้ตะขอ อย่าตากฝน อย่าวางของหนักทับ 

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการกระจายสินค้า (Distribution Hazards)  

  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการกระจายสินค้า สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

  1. ความเสียหายจากการขนถ่ายล าเลียง  

  2. ความเสียหายจากการขนส่ง  
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  3. ความเสียหายจากสภาพอากาศ  

  4. ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต  

  5. ความเสียหายจากสาเหตุอ่ืน 

1. ความเสียหายจากการขนถ่ายล าเลียง  

   การขนถ่ายหรือการโยกย้ายล าเลียง เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต าแหน่งหนึ่ง ไป

ยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในระยะที่ไม่ไกลมากนัก ความเสียหายจากการขนถ่าย ล าเลียง มักเป็นความ

เสียหายในทางกลโดยที่เกิดมากที่สุด คือ การตกกระแทกในแนวตั้ง และรองลงมาคือ การกระแทก

กันเองของหีบห่อในแนวนอน  

  • ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายจากการขนส่งมี ดังนี้  

  1. น้าหนักของสินค้า  

  2. ขนาดและรูปทรงของสินค้า  

  3. ลักษณะของการล าเลียงขนถ่าย  

  4. ลักษณะของสินค้า  

  5. จ านวนคร้ังของการขนถ่าย 

 
  1. น้ าหนักของสินค้า  
  • สินค้าที่มีน้าหนักมาก เช่น เกิน 50 กิโลกรัม (พบว่ามีการตกกระแทกบ่อย กว่า)  
  • น้าหนักบรรจุสินค้าที่เหมาะสมในการขนถ่ายอยู่ระหว่าง 10-25 กิโลกรัม ซึ่ง ไม่
หนักจนแบกไม่ไหวและทาตก หรือเบาเกินไปจนถูกโยนได้  
  • ส่วนสินค้าที่น้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการลาเลียงด้วย 
แรงงานคน 
  2. ขนาดและรูปทรงของสินค้า    เช่น สินค้ามีขนาด (กxยxส) มากกว่า 70x50x50 
เซนติเมตร และมี น้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการลาเลียงด้วยแรงงาน เพราะจะเกิด 
การตกกระแทกได้ง่าย ถ้าเป็นการลาเลียงด้วยสายพาน สินค้าที่มีฐานแคบและ รูปทรงสูงมีโอกาส
ตกหล่นจากสายพานมากกว่าสินค้าที่มีฐานกว้างและเตี้ยกว่า 
  3. ลักษณะของการลาเลียงขนถ่าย    จ านวนคร้ังและระยะการตกกระแทกของ
สินค้าขึ้นอยู่กับสภาพการขนถ่าย เช่น การขนถ่ายจากระดับสูง - ต่ าแตกต่างกันมีโอกาสตกกระแทก
มากกว่า ถ้า สามารถขนถ่ายสินค้าด้วยอุปกรณ์ช่วยยก (เช่น รถยก) โดยใช้หลักการขนถ่าย สินค้าที่
ระดับเดียวกับอุปกรณ์น้ัน จะทาให้จานวนคร้ังของการตกและระยะตก โดยเฉลี่ยลดลงได้มาก 
  4. ลักษณะของสินค้า   สินค้าที่บอบบางหรือมีชิ้นส่วนแตกหักง่าย ย่อมเสียหาย
หากไม่ได้รับการหีบห่อ หรือการป้องกันที่เพียงพอ 
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  5. จ านวนครั้งของการขนถ่าย    ถ้าในการขนส่งกระจายสินค้าต้องโยกย้ายขนถ่าย
ลาเลียงหลายจุดหลายคร้ัง ย่อม มีโอกาสเสียหายมากกว่า เช่น ในการขนส่งไปต่างประเทศ ความ
เสียหายนี้จะ เกิดขึ้นได้มากกว่าการขนส่งในประเทศ เน่ืองจากมีจุดที่ขนถ่ายมากคร้ังกว่า 
 

2. ความเสียหายจากการขนส่ง  
  ความเสียหายในการขนส่งสามารถแยกความเสียหายตามยานพาหนะชนิด ต่างๆ 
ดังนี้  
  1. การขนส่งโดยรถไฟ 
   2. การขนส่งโดยรถยนต์  
  3. การขนส่งโดยเคร่ืองบิน  
  4. การขนส่งโดยเรือ 
 
  1. การขนส่งโดยรถไฟ  
  • ความเสียหายมักเกิดจากการกระแทก เน่ืองจากการกระแทกของหัวรถไฟ  
  • ความเสียหายที่เกิดจากการกดทับของหีบห่อสินค้าที่วางซ้อนกัน  
  • ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก โดยทั่วไปแล้วความเสียหายในลักษณะนี้จะ 
ไม่รุนแรง หากการบรรจุสินค้าทาได้แน่นพอดีและภาชนะบรรจุมีความแข็งแรงในระดับปกติแต่
ความเสียหายจากการสั่นสะเทือนนั้นมีความส าคัญมาก สาหรับสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ทางวิศวกรรมบางชนิด  
  • ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ 
สภาพของราง และสภาพของรถ 
   2. การขนส่งโดยรถยนต์  
  • ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนซึ่งความรุนแรงมากน้อย 
ขึ้นอยู่กับสภาพถนน คุณสมบัติของสินค้า ระบบเคร่ืองยนต์และการสปริงตัวของรถ สถาพถนนบาง
พื้นที่มีผิวถนนไม่เรียบสม่ าเสมอ จึงอาจทาให้เกิดความ เสียหายต่อตัวสินค้าได้มาก เพราะมีผลให้
การสั่นสะเทือนรุนแรง  
  • หากบรรจุสินค้าในหีบห่อหรือในยานพาหนะไม่แน่นพอ มีช่องว่างหรือหลวม 
เกินไป โอกาสที่สินค่ากระทบกระแทกกันเองในระหว่างการขนส่งก็เกิดขึ้นมาก มีผลให้สินค้าบาง
ชนิดแตกร้าว เสียหายได้ 
  • ความเสียหายจากน้าหนักกดทับกรณีที่รองซ้อนสินค้า หลายชั้นเกินไปก็สามารถ
เกิดขึ้นได้  
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  • ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งการขนส่งทางรถยนต์มีอัตราการเกิด 
อุบัติเหตุสูงกว่าการขนส่งโดยยานพาหนะอ่ืน ตลอดจนความเสียหายจากสภาพ ดินฟ้าอากาศ ซึ่งใน
ประเทศไทยที่ส าคัญ คือ น้าฝน ความชื้น แสงแดด รวมทั้ง ความเสียหายจากการถูกคนลักขโมย 
เป็นต้น 
  3. การขนส่งโดยเคร่ืองบิน  
  • เนื่องจากน้าหนักบรรทุกเป็นข้อจ ากัดส าคัญของการขนส่งทางอากาศ ดังนั้น 
ภาชนะบรรจุที่ใช้สาหรับการขนส่งวิธีนี้มักเน้นให้มีน้าหนักเบาที่สุดเท่าที่จะท าได้การขนส่งวิธีนี้มี
ความเสียหายน้อยที่สุด และใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายอยู่แล้ว  
  • ความเสียหายหลักของสินค้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูงจาก 
การทางานของเคร่ืองยนต์ และสภาพในท้องเคร่ืองบินบรรทุกตู้ขนส่งสินค้าที่มี อุณหภูมิ และความ
ดันต่ า 
  4. การขนส่งโดยเรือ  
  • การขนส่งโดยเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเดินสมุทร พบว่าเกิดความเสียหายได้ 
หลายลักษณะ ทั้งทางกล ทั้งจากสภาพดินฟ้าอากาศ ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นการขนส่ง
ระยะไกล ต้องใช้การลาเลียงขนถ่ายหลายทอด จึงเกิดความ เสียหายแก่สินค้าขึ้นได้มาก เช่น จาก
การสั่นสะเทือน  
  • การขนส่งทางเรือต้องมีการขนย้ายลาเลียงสินค้าหลายจุด มักจะมีการ 
สั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่ าจากการทางานของเคร่ืองยนต์ นอกจากนี้การโคลงของ เรือจะทาให้เกิด
การกระแทก และแรงกดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับสินค้าที่อยู่ชั้นล่าง 
 

3. ความเสียหายจากสภาพอากาศ  

  ความเสียหายจากสภาพอากาศนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสินค้า เช่น จาก 

น้ าฝน ไอน้ าทะเล การกลั่นตัวของไอน้ าที่ชื้นจัดในเรือ ความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศ ปริมาณ

ความชื้นในสินค้าและภาชนะบรรจุ รวมทั้งอุณหภูมิของอากาศ และความชื้น ต่างก็มีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน และส่งผลต่อความเสียหายของ สินค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยทันทีทาให้

เกิดการกลั่นตัวของ ความชื้นบนภาชนะบรรจุและสินค้า จึงเป็นผลให้เกิดความเสียหายกับตัวสินค้า 

  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความชื้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อคุณสมบัติของ
สินค้า ดังนี้  
  1) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Changes) เช่น สินค้า เคร่ืองหนังจะแห้ง
แข็งหากอากาศแห้ง ขนมปังกรอบจะนิ่มและอ่อนตัวเมื่อชื้น  
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  2) การเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟิสิกส์ ( Physicochemical Changes) เช่น เกลือป่นและ
น้าตาลจบัเกาะติดกันเป็นก้อน การเกิดหยดน้ าเกาะที่สินค้าเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศที่จุดเร่ิมต้นและจุดปลายทาง  
  3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลชีววิทยา (Microbiological Changes) เช่น การเกิด
เชื้อรา หรือบักเตรีที่ความชื้นสูง ๆ 
   
  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความชื้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อคุณสมบัติของ
สินค้า ดังนี้   
  1) การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Changes) เช่น การเกิดสนิม เหล็ก การกัด
กร่อนของโลหะ  
  2) การเปลี่ยนแปลงทางเอ็นซายมาติค (Enzymatic Changes) โดยเฉพาะในอาหาร
ส าเร็จรูปท าให้สินค้าเน่าบูด เสียหาย หรืออายุการเก็บ รักษาของอาหารสั้นลง 
  

4. ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต  
  ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต หรือเรียกว่า Biological Hazards เกิดจาก สิ่งมีชีวิตที่อยู่
ในสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น เชื้อบักเตรี เชื้อรา แมลงชนิ ดต่างๆ และหนู 
ตลอดจนจากการกระท าของมนุษย์ ท าให้สินค้า เสียหาย เช่น อาหารเสียเพราะมีราขึ้น สินค้าถูกหนู
หรือแมลงกัดแทะท าลาย สินค้าถูกลักขโมย หีบห่อถูกแกะหรือเปิดท าลาย   
  การป้องกันพวกหนูโดยวิธีทั่วไปท าได้โดยการรักษาความสะอาดของคลังสินค้า 
ส่วนการป้องกันเชื้อราและบักเตรีนั้นต้องพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมในการ เก็บสินค้าไม่ให้ชื้น
เกินไป เพราะความชื้นจะทาให้บักเตรีและเชื้อรา เจริญเติบโตได้ดี   
  ในกรณีที่เป็นสินค้าแห้ง อาจใช้วิธีบรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้านการซึมผ่านของ ไอ
น้ าสูงๆ และใช้สารดูดความชื้นช่วยเมื่อเกิดการกลั่นตัวของความชื้นในสินค้า เมื่ออุณหภูมิลดต่ าลง  
  ส าหรับพวกแมลงอาจป้องกันได้โดยใช้หีบห่อที่แข็งแรง มีความหนาเพียงพอ และ
ผิวภาชนะที่เรียบจะป้องกันแมลงมาวางไข่บนภาชนะบรรจุได้ดีกว่าผิวที่ หยาบและมีรอยพับ   
  กรณีของการถูกลักขโมยโดยมนุษย์อาจป้องกันโดยหีบห่อที่แข็งแรง ไม่มีข้อมูล 
บนหีบห่อที่จะทาให้รู้ว่าสินค้าที่อยู่ข้างในคืออะไร แต่ใช้รหัสสินค้าแทน 
 

5. ความเสียหายจากสาเหตุอื่น  
  • ความเสียหายจากการเก็บในคลังสินค้า ระหว่างรอการขนส่งหรือรอการจ าหน่าย 
นั้น หากมีการเก็บสินค้ารอไว้ในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีการวางเรียงซ้อนกันเพื่อประหยัดเนื้อที่การ
จัดเรียงที่ไม่เหมาะสมหรือการเรียงซ้อนสูงเกินกว่าระดับ ความสูงวิกฤต หีบห่ออาจยุบตัวและเกิด
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การโค่นล้ม ซึ่งนอกจากจะทาให้สินค้า เสียหายแล้ว ยังอาจก่ออันตรายแก่ผู้ที่ทางานอยู่ในบริเวณนั้น
ด้วย  
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุ วินาศภัย การส่งผิดที่ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย 
วาตภัย) 
  • ความเสียหายในลักษณะของการปนเปื้อน (Contamination Hazards) เช่น  
  - การถูกปนเปื้อนโดยสินค้าที่วางอยู่ใกล้ เช่น เปื้อนหมึกพิมพ์หรือสนิมจากสิ่งที่
วางอยู่ใกล้  
  – ได้รับความชื้นจากสินค้าที่วางอยู่ใกล้  
  – สินค้าที่อยู่ใกล้ร่ัวออกมาเปื้อนเนื่องจากภาชนะบรรจุของสินค้านั่นเสียหาย  
  – ความเสียหายที่เกิดจากการดูดซึม  
  – กลิ่นหรือไอจากสารที่อยู่ในตู้หรือคลังสินค้าเดียวกัน 

 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก  

ปัจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก มี 5 ข้อ ดังนี้  

  1. ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์  

  2. สภาพตลาดในต่างประเทศ  

  3. ลักษณะวิธีการ เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง  

  4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ  

  5. ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ 

1. ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์   

  การบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ 

เหมาะสมของสินค้านั้นๆ เช่น สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าประเภทอาหาร ส าเร็จรูป สินค้าหัตถกรรม 

หรือสินค้าเกษตรกรรม การหีบห่อจึงมีความแตกต่างกันไป ทั้งในแง่วัสดุ การออกแบบ และ

กระบวนการบรรจุหีบห่อ ทั้งเพื่อการค้า ปลีกและค้าส่ง 

 
 

2. สภาพตลาดในต่างประเทศ  
  • ต้องศึกษาว่าตลาดในต่างประเทศมีการแข่งขันกันหรือไม่ อย่างไร  
  • พิจารณาถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับ 
การใช้สินค้า วิธีการ ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าใช้ เพื่อที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องว่าควร หีบห่อในลักษณะ
เพื่อการขายปลีกหรือหีบห่อรวม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ ของลูกค้า  
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  • มีการศึกษาถึงคู่แข่งในต่างประเทศว่ามีการบรรจุหีบห่อกันอย่างไร รวมทั้ง 
ลักษณะการจัดจาหน่ายสินค้าในต่างประเทศ 
 

3. ลักษณะวิธีการ เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง  
  • ส ารวจวิธีการขนส่งสินค้าไปยังตลาดว่ามีวิธีใดบ้าง เช่น ทางเรือ ทางบก หรือ 
ทางอากาศ  
  • ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขนส่งถึงตลาด  
  • วิธีการลาเลียงสินค้า ณ ประเทศปลายทาง 
 

4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ  
  • โดยทั่วไประเบียบและข้อห้ามที่ควรค านึงถึงมีดังนี้  
    – วัสดุที่ใช้ท าหีบห่อ  
    – ชนิดและประเภทของสินค้า  
    – วิธีการบรรจุ  
    – การท าเคร่ืองหมาย 
  • เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ส่งออกอาจ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
    – กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสมาคมบรรจุหีบห่อไทย  
    – สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ในกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด
จากหน่วยราชการใน ประเทศ  
    – ผู้ซื้อหรือผู้แทนจ าหน่าย โดยมีการส่งตัวอย่างการหีบห่อ ข้อมูล ป้ายฉลากและ
รายละเอียด โดยขอให้มีหนังสือยืนยันจากบริษัทผู้แทนจาหน่ายรับรองมาด้วย  
    – ไม่ควรนาสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายไปจ าหน่าย รวมถึงไม่ควรปลอม
แปลงสินค้าอ่ืนๆ  
    – ไม่ควรหีบห่อแบบจงใจเพื่อเลี่ยงภาษี และหลบหลีกกฎหมายข้อบังคับต่างๆ 
 

5. ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์  

   การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก จ าต้องค านึงถึงต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่าย 

ของบรรจุภัณฑต์ลอดจนการประกันภัย  
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   เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกต้องมีความแข็งแรง แน่นหนากว่าที่ใช้ใน การ

ขนส่งภายในประเทศ รวมทั้งมีข้อจากัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องค านึงถึงของประเทศปลาย

ทั้งนั้นๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต และบรรจุหีบห่อ โดยที่ต้นทุนการ

บรรจุภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง เช่น ปริมาณการผลิตและบรรจุ วัสดุที่ใช้ยังมีต้นทุนด้าน

การประกันภัย (นอกจากต้นทุนการบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังมีต้นทุนด้านการประกันภัยด้วย) 

  ดังนั้นการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก จึงเป็น 

สิ่งส าคัญในการพิจารณาตัดสินใจในส่วนของการประกันภัย ถึงแม้ว่าโดยปกติ สินค้าที่ส่งออกไป

จัดจาหน่ายยังต่างประเทศ จะต้องมีการหีบห่อเป็นอย่างดี แต่ก็ อาจเกิดความเสียหายในระหว่างการ

ขนส่งได้จากเหตุต่างๆ เช่น  

  – เมื่ออยู่ระหว่างการขนส่งต้นทาง เช่น ระหว่างรถยนต์กับรถยนต์  

  – เมื่อขนส่งผ่านทางเรือ เคร่ืองบิน รถยนต์หรือรถไฟ  

  – เมื่อขนของขึ้นจากเรือที่ท่าปลายทาง  

  – เมื่อขนของขึ้นไปยังสถานที่ของลูกค้าในต่างประเทศ (คลังสินค้า) 

  ขนาดของแท่นรองรับสินค้า (Pallet) ที่ส าคัญและใช้กันมากในการค้าขายระหว่าง

ประเทศ มีอยู่ 4 ขนาด ดังต่อไปนี้  

 

  1) ขนาด 1200x1000 มิลลิเมตร เป็นขนาดที่นิยมใช้ในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์      

เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ และบางส่วนในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  

  2) ขนาด 1200x800 มิลลิเมตร ซึ่งเรียกว่า (Europallet) เป็นขนาดที่ ใช้กันมากใน

ประเทศในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ รวมทั้งสวีเดน เดนมาร์ก ออสเตรเลีย และประเทศแถบตะวันออก

ไกล  

  3) ขนาด 1140x1140 มิลลิเมตร เป็นขนาดที่สอดคล้องกับขนาดที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานของ ISO เป็นที่นิยมใช้ในญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศ แถบตะวันออกไกล 

  4) ขนาด 1219x1016 มิลลิเมตร เป็นขนาดที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา 

ซึ่งแปลงมาจากหน่วยนิ้ว คือ 48x40 นิ้ว ยูโรพาเลท (Europallet) 

  ขนาดของแท่นรองรับสินค้า (Pallet) ของประเทศไทย ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 

588 มีขนาดดังต่อไปนี้  

  1) ขนาด 1100x1100 มิลลิเมตร เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน+5 มิลลิเมตร  

  2) ขนาด 1200x1000 มิลลิเมตร เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน+5 มิลลิเมตร 
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ลักษณะและรูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

  บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Industrial Packaging) ได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบรรจุ

สินค้าส าหรับการจัดส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งอ่ืน ๆ เช่น การส่งต่อไปที่โรงงานอ่ืน

สถานที่จัดเก็บแหล่งจ าหน่ายเป็นต้นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่  3 หรือเรียกว่าชั้นตติยภูมิ  (Tertiary 

Packaging)  หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 เพื่อการขนส่งสินค้าจากที่

หนึ่งไปยังอกีที่หนึ่งคราวละมากๆ 

  บรรจุภัณฑ์ที่เป็น แคร่หรือกระบะ (Pallet) ใช้บรรจุสินค้าระหว่างการขนส่งเมื่อส่ง

สินค้าแล้วอาจหมดหน้าที่การใช้งาน หรือยังมีหน้าที่ต่อไปอีกก็แล้วแต่กรณีเช่นถ้าส่งไปยังแหล่ง

ขายปลีกบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะหมดหน้าที่ทันที และถ้าส่งไปยังคลังสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการ

ขนส่งก็คงยังใช้อยู่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จากแหล่งขายปลีกไปถึงมือผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ได้แก่

กล่องลูกฟูกบรรจุตู้เย็น และโทรทัศน์และมักเก็บกลับโดยผู้ขายปลีกน ามาวิเคราะห์เพื่อด าเนินการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อไปซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งเท่านั้นว่าลักษณะที่

เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะประมาณใดจึงควรจะเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้านั้น ๆ  

อนึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆย่อมจะท าให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น

การผลิต การบรรจุ และรวมทั้งการขนส่ง ถ้าไม่ค านึงถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ

บรรจุภัณฑ์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ที่ควรจะเป็น และจะก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการ

ลงทุนได้จนกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ าเป็นดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จึง

เป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้น าเสนอแนวคิดและวิธีการหลักๆไว้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบต่อไป 

 

  ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งงาน

หัตถกรรมที่เป็นแก้วมี 2 แบบ 

         - สินค้าที่มีรูปทรงคงที่ เช่นทรงกลมหรือรูปลูกบาศก์กรณีศึกษาโหลแก้วทรงกลม

บรรจุดอกไม้แห้ง รูปทรงกระบอก เป็นต้น        

                            - สินค้าที่มีรูปทรงไม่คงที่ เช่นงานเป่าแก้วเป็นรูปสัตว์ศึกษาปัญหาก่อนการ

ออกแบบการศึกษาปัญหาก่อนที่จะท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าที่

เป็นแก้วนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์เร่ืองนี้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษามากที่สุดผู้ออกแบบจึง

ได้ส ารวจเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้น ามาประมวลไว้ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบ

เร่ืองนี้โดยเฉพาะ         
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การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง                               

           การบรรจุหีบห่อสินค้าต่างๆนั้นจ าเป็นจะต้องใช้วัสดุค้ ายันเพื่อกันการกระทบ

กระแทกมิให้ช ารุดเสียหายเช่นการใช้วัสดุค้ ายันในกล่องกระดาษลูกฟูก ได้แก่กระดาษลูกฟูกชั้น

เดียว (แผ่นเรียบ) เอามาตัดใช้ส าหรับค้ ายันในกล่องกระดาษลูกฟูกมีลักษณะต่าง ๆ กัน   ดังนี้ 

  - ท าเป็นหมอนรองรับพื้นล่างและค้ ายันชั้นบนของสิ่งของที่ จะบรรจุเป็นของที่

แตกหักเสียหายได้ง่ายส่วนมากเป็นของมีค่าเช่นพวกเคร่ืองไฟฟ้าถ้าหากบรรจุวางอยู่บนพื้นกล่อง

ราบ  ถ้าไม่มีหมอนรองรับเวลาเกิดการกระแทกกล่องจะบุบกระทบถึงสิ่งของภายใน 

  - ใช้ส าหรับค้ ายันที่มุมกล่อง เพื่อไม่ให้ของที่บรรจุอยู่ภายในเกิดการกระแทกอย่าง

แรงขณะที่ตกลงส่วนมากมุมกล่องจะบุบ 

          - เป็นกรอบค้ ายันภายในของกล่อง การค้ ายันสิ่งของภายในที่บรรจุได้หลายอย่าง   

อาทิ เช่น 4ด้านของกล่อง และเป็นที่กั้นขั้นในเมื่อเราจะบรรจุของลงไปในกล่องหลายขั้นด้วยกัน

หรือ เราจะบรรจุชิ้นส่วนให้พอดีกับภายในของกรอบวางลงไปสามารถทับซ้อนกันได้หลายชั้น 

                  - ใช้กระดาษลูกฟูกชั้นเดียว เป็นแผ่นฉลุคร่ึงหนึ่งของแผ่นเรียบเข้าหากันเป็นห้อง

และเอาสิ่งของที่แตกหักได้ง่ายบรรจุลงไปในแต่ละห้องส่วนมากแบบนี้จะใช้การบรรจุขวด และ

แก้วจะเห็นได้ว่าในปริมาณบรรจุที่เท่ากัน การจัดเรียงสินค้าสามารถท าได้หลายแบบ แล้วแบบไหน

จะดีที่สุด (ในแง่ของความสะดวกในการบรรจุความมั่นคงแข็งแรงของตัวกล่องและในแง่ของการ

ใช้กระดาษน้อยที่สุด) ท่านจะต้องลองดูแล้วให้ผู้ท ากล่องเสนอราคาซึ่งท่านจะพบว่ากล่องที่มีขนาด

กว้างน้อยที่สุด จะมีต้นทุนถูกที่สุดเพราะใช้เนื้อกระดาษน้อยกว่า                   

เทคนิคส าหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก 

  การสร้างแบรนด์สินค้าที่พร้อมส่งออก นอกจากเร่ืองของคุณภาพ และประเภท

ของสินค้าที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศได้แล้ว การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อการส่งออกก็คือหัวใจส าคัญของธุรกิจ นอกจากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ

ลูกฟูกหรือ เยื่อกระดาษขึ้นรูป ที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย บรรจุภัณฑ์ควรเพิ่ม

มูลค่าให้กับสินค้านนั้นๆได้ด้วย 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก 

  บรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าส่งออกมีหลายรูปแบบ หากแบ่งออกเป็นประเภท จะได้ 
3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 
  1.บรรจุภัณฑ์ที่แบ่งตามกายภาพของของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าทนทาน หรือสินค้า
ที่ไม่ทนทาน 
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  2.แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น สินค้าอุตสาหกรรม และ สินค้าอุปโภค
บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่เราคุ้นเคย  เช่น กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มหลากหลาย
รูปแบบ 
  3.ตามพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้า เช่น ซื้อปลีก หรือหรือเป็นแพ็คหรือซื้อทั้ง
หีบห่อ 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ส าหรับเทคนิคการออกแบบหากพิจารณา
ด้านวัสดุและโครงสร้าง มีหลักในการออกแบบ 7 ประการ ดังนี้ 
  1.ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ มีความแข็งแรงเพียงพอส าหรับการขนส่งระหว่าง
ประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจากการกระแทก กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ วัสดุ
กันกระแทกรูปแบบต่างๆควรออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ 
  2.การออกแบบต้องค านึงถึงขนาดของบรรจุภัณฑ์ และปริมาตรของพาหนะที่ใช้
ในการขนส่ง ออกแบบให้มีรูปลักษณะ และการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาวะในต่างประเทศ 
  3.พิจารณาสภาวะของคลังสินค้าและการเก็บรักษาระหว่างการขนส่ง ตลอดจน
วิธีการล าเลียงสินค้า ณ ประเทศปลายทาง 
  4.การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของประเทศผู้น าเข้า
และสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ เช่นบรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ควร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสามารถย่อยสลายได้ 
  5.เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ออกแบบให้มีความ ทันสมัยและช่วยลดความเสียหายของ
สินค้าระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ 
  6.หากเป็นการจัดส่งทางอากาศ ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสมาคมการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างชาติ และควรเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเท่านั้น 
  7.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของภาชนะบรรจุที่นิยมใช้กับการขนส่ง
ระหว่างประเทศ   เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกเป็น
ภาชนะบรรจุที่มีน ้าหนักเบา ลังไม้ยึดด้วยตะปู เป็นภาชนะที่ได้รับความนิยมส าหรับการขนส่งทาง
เรือ  ถังกระดาษถังที่ผลิตด้วยกระดาษได้รับความนิยมอย่างมากในการส่งออกสินค้า เป็นต้น 
  เทคนิคเหล่านี้ ช่วยให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นบรรจุภัณฑ์
คุณภาพ ที่ไม่ได้มีความส าคัญเฉพาะการขนส่งหรือท าให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างปลอดภัยหรือเกิด
ความเสียหายน้อยที่สุด แต่บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดรวมถึงเยื่อกระดาษขึ้นรูปหรือ กระดาษรังไข่ (pulp 
mold) มีส่วนท าให้สินค้าของเราน่าสนใจซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เช่นกัน 
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อักษรย่อท่ีต้องมีอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ควรมีดังนี ้
ค ำเต็ม                                                                         ควำมหมำย  ตัวย่อ 

NUMBER เลขที ่ NO 

WEIGHT                                                                               น  ำหนัก WT 

KILOGRAME                                                                      กิโลกรัม KG 

POUND                                                                                ปอนด์ LB 

NET                                        น  ำหนักสุทธิของ

สินค้ำ                               

NT 

TARE                                      น  ำหนักภำชนะบรรจ ุ  TR 

GROSS                       น  ำหนักสินค้ำรวมกับน  ำหนัก

ภำชนะบรรจ ุ                    

GR 

CUBIC                                              ลูกบำศก ์   CU 

FOOT                                                 ฟุต FT 

MEASUREMENT           ขนำดของบรรจุ

ภัณฑ ์  กว้ำง x ยำว x สูง        

MEAS 

ตารางที่ 3.1 แสดงอักษรย่อที่ต้องมีอยู่บนบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์กระดาษ   
   “บรรจุภัณฑ์” หรือการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนการรักษาคุณภาพ
หรือปกป้องตัวสินค้าไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหาย รวมถึงส่งเสริมทางด้านการตลาดจากการออกแบบ
ให้สวยงามโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์เท่านั้น การเลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องอาหาร กล่องกระดาษ
ลูกฟูก ขวดแก้ว หรือภาชนะอ่ืนๆอย่างชาญฉลาดของผู้ประกอบการ ยังส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กรธุรกิจได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  บรรจุภัณฑ์กระดาษมีอยู่หลายประเภท เช่น กล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ 
กล่องอาหาร ถังกระดาษ และอ่ืนๆ ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามสภาพการใช้
งาน อย่างเช่น กล่องกระดาษที่ต้องการความทนทานต่อการฉีกขาด ก็จะเลือกวัสดุจากเยื่อกระดาษ
คุณภาพ มีกระบวนการผลิตและการออกแบบที่ซับซ้อนมากกว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทั่วไป 
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  ส าหรับกระดาษที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์มีหลายชนิด คุณภาพของกระดาษก็แตกต่างกัน
ไป โดยทั่วไปกระดาษจะท าจากเยื่อไม้ จะประกอบด้วยเส้นใยหรือที่เรียกกันว่า เยื่อกระดาษมีอยู่ 2 
ชนิด ได้แก่ เยื่อใยขาว มีความแข็งแรงทนทานเพราะท าจากไม้เนื้ออ่อนเมืองหนาว เช่น ไม้สน 
หรือสปรูซ ที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ และเยื่อใยสั้น เป็นกระดาษที่แน่นเรียบแต่ไม่แข็งแรง ท า
มาจากไม้เนื้อแข็งเมืองร้อน เช่น ยูคาลิปตัส ไม้กระถิ่นเทพา เป็นต้น 
 

ข้อดีข้อด้อยของกระดาษ 
  โดยทั่วไปกระดาษที่นิยมน ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มหรือ     
บรรจุภัณฑ์รูปแบบอ่ืนๆมีหลายชนิด ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ส าหรับข้อดี
ข้อด้อยของกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุส าหรับการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 
  ข้อดี คือกระดาษคุณสมบัติหลายประการและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ส่วนข้อด้อย 
  ข้อด้อย บรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ หรือป้องกันความชื้นได้น้อย
กว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่ืน ความแข็งแรงน้อย 
 

คุณสมบัติของกระดาษส าหรับท าบรรจุภัณฑ์ 
  การเลือกกระดาษเพื่อใช้เป็นวัสดุในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เคร่ืองดื่ม กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ และบรรจุภัณฑ์รูปแบบอ่ืน มีข้อควร
พิจารณา ดังนี ้
  1. กระดาษต้องมีน้ าหนักที่ได้ตามมาตรฐาน 
  2. พิจารณาจากความเรียบและความเป็นรูพรุนของกระดาษ 
  3. มีคุณสมบัติในการต้านไขมันหรือน้ ามัน 
  4. คุณสมบัติในการต้านแรงดึงและการยืดตัว 
  5. เป็นกระดาษที่มีความแข็งตัวหรือมีความคงทนต่อการโค้งงอ 
  6. กระดาษต้องมีความทนทานต่อการชัด 
  7. ความหนาของกระดาษ 
  8. ความขาวสว่างของกระดาษ 
  9. มีคุณสมบัติในการดูดซึมน ้า 
  10. ความเหนียวของกระดาษและการต้านแรงฉีกขาดและทิ่มทะลุ 
  11. การต้านแรงกดในแนวต้ัง แนวนอน 
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  กระดาษ คือวัสดุที่สามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่นอกจากปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค เพราะได้
จากธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้หีบห่อหรือบรรจุสินค้ายังช่วยเพิ่มมูลค่าและตอบโจทย์ต่อ
กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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5. นิยามค าศัพท์ 

ท่ี ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การกระจายสินค้า Product distribution การบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นการ
เร่ืองของกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้า
จากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค 
อุปโภค 

2 การเคลื่อนย้ายพัสดุ Moving to the 
parcel 

การเคลื่อนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์  มี
จุดประสงค์มากมายหลายประการ ซึ่งแต่
ละกิจการก็มีความมุ่งหมายแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งส่วนมากแล้วต้องสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 

3 การโฆษณา advertisement การให้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นการสื่อสารจูง
ใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อจูง
ใจหรือโน้มน้ าวใจให้กลุ่ มผู้ บ ริโภค
เป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหา
สารที่โฆษณา 

4 การแพ็คบรรจุ Packing 
 

เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ และบรรจุ
ภั ณ ฑ์  คื อ  ก า ร บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
( Packing) ห ม า ย ถึ ง  วิ ธี ก า ร บ ร ร จุ
ผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือใส่ลงใน
บรรจุภัณฑ์ปิด หรือสิ่งอื่น ๆ ทีปลอดภัย 

5 กล่องกระดาษแข็ง Paperboard Box รูปแบบหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งในการขายปลีกและ
การขายส่ง สามารถท าจากกระดาษแข็งได้
หลายชนิด 

6 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่
ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทาง
อากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออก
เรียกว่า "ผู้ส่งออก" ส่วนในทางการค้า
ระหว่างประเทศ การส่งออกหมายถึง การ
ขายสินค้าและบริการในประเทศไปสู่
ตลาดอื่น 
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ท่ี ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

7 การท าเคร่ืองหมาย
บรรจุภัณฑ์ 

Marking of 
packaging 

เพื่อบ่งบอกว่าควรเก็บรักษาหรือจัดเก็บ
สินค้าให้ปลอดภัย 
 

8 การผลิตฉลากแบบใช้
เทคโนโลยีพร้อมการ
ขึ้นบรรจุภัณฑ์โดยใช้
แม่พิมพ์ 

in-mould labelling การผลิตและติดฉลากไปพร้อมกับการขึ้น
รูปบรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยวิธีการเป่า การ
ขึ้นรูปโดยใช้ความร้อนหรือการฉีดใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

9 การป้องกันผลิตภัณฑ์ Protection products ท าหน้าที่รองรับหรือหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย 

10 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมมีผลต่อการ
บรรจุภัณฑ์ตามลักษณะเฉพาะที่ เป็น
รูปร่าง ทรวดทรงของผลิตภัณฑ์คือ ความ
กว้าง ความยาว และความหนาหรือสูง 

11 กระดาษบีช และลา
มิเนต็ธรรมชาติ 

Bleached or natural 
laminating paper 

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถวาง
ได้แม้ในเรือนเพาะช า สิ่งที่แตกต่างจากลา
มิเนต floorboard ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่
จะติดมันในห้องที่มี อุณหภูมิสู ง  มัน
สามารถขับไล่สิ่งสกปรกไม่ลื่นหลุด การ
เคลือบ 

12 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Packaging 
development 

อดีตบรรจุภัณฑ์มีหน้ าที่  ห่อหุ้มและ
ปกป้องผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ในปัจจุบัน
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ มี ห น้ า ที่ โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ผ่านผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ที่
สามารถดึงดูดผู้ซื้อยังสามารถใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

13 การเลือกวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ 

packaging materials การเลือกวัสดุและวิธีการบรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ ที่ต้องอาศัยความรู้
และการพิจารณาข้อมูลตลอดจนปัจจัย
ต่างๆต้องพิจารณามีความคุ้มทุน หรือ 
ความเป็นไปได้ในระบบการผลิตและจัด
จ าหน่าย 
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ท่ี ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

14 การลดค่าใช้จ่ายใน
การบรรจุภัณฑ์ 

cost saving บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขาย
ให้กับผู้บริโภค ณ จุดซื้อ มีความจ าเป็น
อย่างมากในการรักษาสินค้าให้คงอยู่
สภาพเดมิ 

15 การล่อใจให้เกิดการ
ลักขโมย 

Pilferage ก า ร ข โม ย มั ก เ ป็ น ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด กั บ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดเฉพาะสิ่งที่มีมูลค่าสูง
และหรือมีขนาดเล็กหยิบฉวยง่าย เช่น
เคร่ืองเพชร นาฬิกา และของใช้อื่นๆ 

16 การวิเคราะห์หา
อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม 

Hazard Analysis 
and Critical Control 
Points : HACCP 

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารเป็น
มาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก 
เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร 

17 การส่งมอบทันต่อ
เวลา 

Just in Time การส่งมอบแบบทันเวลาถูกต้อง ถูกสถาน 

18 ความรวดเร็วในส่ง
มอบสินค้า 

Fast delivery เป้าหมายหลักของการเพิ่มผลิตภาพจึง
ต้องมุ่งขจัดความสูญเปล่าจากเวลารอคอย
เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการเกิดความ
ยื ดหยุ่ นที่ ส าม ารถตอบสนองความ
ต้องการของทั้งลูกค้าภายในและภายนอก 

19 ความต้านทานแรงดัน
ทะลุของกระดาษ 

Bursting Strength การใช้บรรจุภัณฑ์ต่างก็ต้องการบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดี ปัญหาคือบรรจุภัณฑ์ที่
ดีนั้นใช้มาตรการใดในการวัด ถ้าบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้อยู่นั้นสามารถสั่งมาใช้งานได้
ตามแต่ผู้แปรรูปหรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

20 ความต้านทานแรง
ดวงแหวน 

Ring Crush เป็นความสามารถของกระดาษที่ จะ
ต้านทานแรงกดในแนวเดียวกับความหนา
กระดาษจนกระทั่งกระดาษหัก 

21 ความต้านทานแรงกด
ลอนลูกฟูก 

Concord crush เป็นความสามรถของกระดาษที่ จะ
ต้านทานแรงที่กดบนลอนลูกฟุกยุบตัวจน  
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22 เครื่องรัดกล่องแบบ
กึ่งอัตโนมัติ 

Semi Automatic 
Strapping Machine 

ใช้งานกับสายรัดพลาสติก  ตัวเค ร่ือง
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้อย่างประ
สิทธิตรงตามความต้อง เพื่อใช้รัดกล่อง
กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 

23 ช่องทางจัดจ าหน่าย
ของผลิตภัณฑ์ 

Product distribution 
channels 

ช่องทางในการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้หรือ
ผู้บริโภคที่เป็นอุตสาหกรรม ในบางกรณี 

24 เชื้อเพลิง The fuel วัสดุใดๆที่น าไปเผาไหม้หรือแปรเปลี่ยน
เพื่ อน ามา เป็นพลั ง ง าน เชื้ อ เพลิ งจะ
ปลดปล่อยพลังงานผ่านปฏิกิริยาทางเคมี
เช่นการเผาไหม้ หรือปฏิกิริยานิวเคลียร์
การแตกตัวหรือการรวมตัวของนิวเคลียส 

25 โซ่อุปทาน Supply Chain การเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เร่ิมต้นจาก
วั ต ถุ ดิ บ ไ ป ยั ง จุ ด สุ ด ท้ า ย คื อ ลู ก ค้ า 
โ ด ย ทั่ ว ไ ป แ ล้ ว  ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น
ประกอบด้วยจุดที่ส าคัญๆ 

26 ซองกระดาษ Paper Envelopes ซองกระดาษท าจากแผ่นกระดาษตัดพับ
ส าเร็จรูป ที่มีลักษณะแบนราบและหลาย
ขนาด 

27 ซัพพลายเออร์ Supplier ผู้ผลิตสินค้าและน ามาจ าหน่ายให้กับ
บริษัทต่างๆที่ได้ยื่นใบสั่งซื้อสินค้าให้ ซึ่ง
ซัพพลาย 

28 ต้นทุนคงที่ Vehicle ต้นทุนที่ไม่แปรผันกับปริมาณการผลิต 
เช่นค่าเช่าพื้นที่ส านักงาน ต้นทุนคงที่อาจ
เกิดขึ้นแม้ไม่มีผลผลิตอะไรเลย  ต้นทุน
แปรผัน (variable cost) คือต้นทุนที่แปร
ผันกับปริมาณการผลิต เช่นค่าวัตถุดิบ 
เป็นต้น 
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29 ถังไม้โอ๊ก Oak barrels 
 

ความสัมพันธ์อันยาวนานที่ไวน์มีกับไม้
โอ๊คมีค่าควรสืบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เน่ืองจากถัง 

30 ถุงกระดาษ Paper Bag ถุงกระดาษมีหลายชนิดหลายลักษณะท้อง
แบบแบนราบ แบบมีขยายข้างกรรมวิธี
ก ารพับ  ปิ ดผนึก  ด้ วยกาว  ห รือ เย็ บ
ประกอบขึ้นรูปร่างต่าง ๆ 

31 ถุง หรือ กระสอบ
กระดาษหลายชั้น 

Multiwall paper 
Sack 

ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าที่มีน้ าหนักมากว่า 
10 กิโลกรัม นิยมใช้กับการบรรจุสินค้า
ประเภทปูนซี เมนต์  อาหารสัตว์  เม็ด
พลาสติก สารเคมี ฯลฯถุง หรือ กระสอบ
แบบนี้มีทั้งปากปิดและแบบมีลิ้น 

32 ทีมงาน เคร่ืองเย็บ
กล่องกระดาษ/ลัง
กระดาษ 
 

CARTON 
STAPLER 
 
 

เคร่ืองเย็บก้นกล่องลูกฟูกแบบเท้าเหยียบ
ด้วยระบบนิวเมติก เป็นเคร่ืองเย็บก้น
กล่องลูกฟูกที่มีก าลังการผลิตในการปิด
ผนึกก้นกล่องได้ถึง 50-100 กล่อง 

33 ท าหน้าที่รักษา 
 
 

Preserve 
 
 

เป็นการรักษาคุณภาพสินค้าให้คงเดิม
ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย 

34 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner package บรรจุภัณฑ์ชั้นในหรือบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ 
(primary packaging) บรรจุภัณฑ์นี้ 
 

35 บอร์ดมนิลาแข็ง Rigid manila board เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่เคลือบวัสดุอ่ืน 
เ ช่ น  ว านิ ช  พล าสติ ก  ไข  เพื่ อป รับ
คุณสมบัติให้ดีขึ้น รูปแบบของกล่อง
กระดาษแข็งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
กล่องแบบพับได้ Folding Carton หรือ 
Cardboard และ กล่องแบบคงรูป (Set-Up 
Box) 
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36 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก Outer Package บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้น
แรก เป็นสิ่ งที่บรรจุผลิตภัณฑ์  เอาไว้
เฉพาะหน่วย 

37 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่ง
แวดสิ่งแวดล้อม 

eco packaging การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
จะลดปัญหาจากขยะบรรจุภัณฑ์การ
สิ้นเปลืองทรัพยากร การน าบรรจุภัณฑ์มา
ใช้ซ้ าหรือการน ากลับมาแปรรูปใหม่ จะ
ท าให้ระบบการผลิตมีการน าทรัพยากร
เหลือใช้มาท าประโยชน์ได้ 

38 บรรจุภัณฑ์กระดาษ Paper Packaging ผลิตมาจาก เยื่ อกระดาษที่ มี คุณภาพ
แตกต่ างกันตามความ เหนียว  ความ
ทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุ 
สามารถตัด ดัด พับ งอ ได้ง่าย สามารถ
ออกแบบได้มากแบบ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มี
ราคาถูกที่สุดและน้ าหนักเบาที่สุด 

39 บรรจุภัณฑ์เฉพาะ
หน่วย 

Individula package บรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นดี 

40 ประสิทธิภาพ performance 
 

ประสิทธิภาพ กระบวนการ วิธีการ หรือ
การกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จ 

41 ผู้บริโภค Customers ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการโดยตรงของ
บุคคลผู้นั้น ผลที่ได้รับจากการบริโภคคือ 
อรรถประโยชน์หรือความพอใจ ผู้บริโภค
อาจจะเป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ครัวเรือน 
และอาจหมายถึงรัฐบาลด้วยก็ได้  

42 แผ่นกันลื่น slip sheet แผ่นพลาสติ ก  Slip Sheet. Slip 
Sheet วัตถุดิบหลังในการผลิตคือ ความ
หนา 0.6, 1.0 มิล สีด า ขนาดสามารถสั่ง
ผลิตได้ ใช้เป็นอุปกรณ์รองสินค้า 

43 ผู้ผลิต Manufacturer พวกที่ ส าม ารถน า เ อ าพลั ง ง านจาก
แสงอาทิตย์ 
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44 ผลิตภัณฑ์ Product สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพ

สามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์
ผลิตขึ้ น  เช่น  เสื้ อผ้ า เค ร่ืองแต่งกาย , 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค 
ฯลฯ 

45 แพ็คสินค้า Product packaging 
 

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ ศาสตร์
และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

46 พลาสติก 

 
plastics สารประกอบอินทรีย์ที่นักวิทยาศาสตร์

สังเคราะห์ขึ้นทดแทนวัสดุธรรมชาติ มี
คุณสมบัติมากมาย เช่น น้ าหนักเบา หล่อ
เป็นรูปทรงได้ตามต้องการ ทนความชื้น 
และการสึกกร่อนได้ดี 

47 ฟิล์มพลาสติกพีอีท ี Polyethylene 
terephthalate 

เป็นพลาสติกประเภท Thermo Plastic 
จุดเด่นของพลาสติก PET คือมีความใส
และเหนียวสูงสามารถป้องกันการซึม
ผ่านของไอน้ าที ่ม ี ป้องกันการซึมผ่าน
ของก๊าซได้ดีมาก และป้องกันการซึม
ผ่านของไขมันได้ดี 

48 มูลค่าเพิ่มตาม
ต้องการ 

Value Added on 
Demand 

บริการเสริมตามความต้องการของลูกค้า 
เช่น การเก็บเงินและออกใบเสร็จแทน
ลูกค้า การจัดเรียงสินค้า การบรรจุสินค้า
นอกสถ านที่ โด ยมี ร ะบบ เชื่ อม โย ง
ออนไลน์กับลูกค้า 

49 ยานพาหนะ Vehicle วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่ง
ส า ม า ร ถ เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ข น ส่ ง ไ ป ไ ด้ 
ยานพาหนะส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ 
อาทิ จักรยานรถยนต์ จักรยานยนต์ รถไฟ 
เรือ 
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50 เยื่อไม้ Tissue โดยการแปร รูปไม้ที่ เ ก็ บจากต้นไม้ 

ให้บริการ และเป็นพื้นฐานส าหรับการ
สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ กระบวนการต่ าง  ๆ  หลาย
ธนาคารจะลดไม้รูปแบบที่เหมาะส าหรับ
การผลิตชนิดต่าง ๆ ของสินค้ากระดาษ 
รวมทั้งกระดาษที่ 

51 ระบบลีน Lean คื อ ก า ร อ อ ก แ บบ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
กระบวนการ,ระบบ, ทรัพยากร ทั้งหมด 
เพื่อให้ตั้งแต่จากผู้จัดส่งวัตถุดิบไปสู่
ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ทาให้สามารถส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ได้ อย่ า งถู กต้อง และ
เหมาะสมในคร้ังแรกที่ดาเนินการ 

52 ระบบการพิมพ์กรา
เวียร์ 

Gravure Printing เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ส า ห รั บ ก า ร พิ ม พ์ 
บรรจุภัณฑ์แบบต่อเนื่องที่พิมพ์หลายสี
คุณภาพสูง จะเร่ิมจากการสร้างลาย 

53 รหัสแท่ง Barcode บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทย
เรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืด
(มักจะเป็นสีด า) และเส้นสว่าง(มักเป็นสี
ขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัส
แทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ เค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์
สามารถอา่นรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดย 

54 รถบรรทุก Truck รถที่ใช้บรรทุกสิ่งของ มีหลายขนาด ซึ่ง
ปรกติมีขนาด ก าลัง และสัณฐานมาก 
โดยเฉพาะบรรดาที่ใช้เพื่อการค้า ทั้งอาจ
ประกอบด้วยอุปกรณ์พิเศษด้วย เช่น รถ
ประจญเพลิง และรถโม่คอนกรีต ปัจจุบัน 
รถบรรทุ กส่ วนใหญ่ขับ เคลื่ อนด้ วย
พลังงาน 
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55 ระบบ EDI Electronic data 
interchange 

ระบบกา รส่ งข้ อมู ล ระหว่ า ง ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของสองบริษัท ซึ่งรวมถึง 
ข้อมูลในเอกสารประเภทใบสั่งซื้อและใบ
เรียกเก็บเงิน 

56 รหัส EAN European article 
number 

ก า ร เ ข้ า รหั ส เ พื่ อ ใ ช้ ร ะ บบ  Efficient 
Consumer Response (ECR) เพื่อช่วยให้
สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้น
และลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค 

57 รถโฟล์คลิฟท์ Forklift รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์
คลิฟท์” มาจากค าภา “ช้อนส้อม” และ ค า
ว่า “LIFT” ที่แปลว่า “การขึ้นลงใน
แนวตั้ง รถยกแบ่งออกตามประเภท 

58 ลัง 
 

case ภาชนะรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ ท าด้วยไม้ 
กระดาษ พลาสติก เป็นต้น ส าหรับบรรจุ
สิ่ งของ.ชื่อปลาทะเลชนิด  Rastrelliger 
kanagurta ในวงศ์ Scombridae รูปร่าง 
และลักษณะทั่วไปคล้ายปลาทูแต่มีขนาด
ใหญ่กว่าเล็กน้อย มีลายเส้นสีหม่น ๒-๓ 
ทางพาดไปตามความยาวของล าตัว , ทู 
หรือทูโม่ง ก็เรียก. 

59 ลังโปร่ง wooden   เหมาะส าหรับการบรรจุสินค้าที่ต้องการ
ให้อากาศถ่ายเท ทนอุณหภูมิร้อน-เย็นได้
ดี ด้วยการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง 
รับน้ าหนักได้ดี มือจับขนาดใหญ่ สะดวก
ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น  ส า ม า ร ถ กั บ ไ ด้ กั บ
อุตสาหกรรมได้ 

60 สินค้าคงคลังส ารอง Reserve Inventory เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาใน
การส่งมอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซึ่ง
ต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศ 

75 
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61 โลจิสติกส์ Logistics เ ป็ น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ส่ ง
สินค้ำ ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนจาก
จุดต้นทางไปยังจุด 

62 โลจิสติกส์ส าหรับ

ห้างร้าน 

In-store logistics บริการก่อนการค้าปลีกภายในห้างร้าน 
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมในส่วน
พื้นที่หลังร้าน บริการเหล่านี้รวมถึงการ
สั่งสินค้าคืนสต็อก การจัดเก็บสินค้าและ
การบรรจุหีบห่อ 

63 สินค้าคงคลัง Inventory เป็นสิ่ งที่ จ า เป็นส าหรับธุรกิจ  เพราะ
จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ง
ซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการ
ขาย สามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 
การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็น
ปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ืองต้นทุนการเก็บ
รักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ 
ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย 

64 สินค้าหมุนเวียน Remewable product เป็นการส ารองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิต
และเพื่อการส่งมอบให้กับลูกบางฤดู
เท่านั้น จึงต้องมีการผลิตและเก็บรักษาไว้
จ าหน่ายตลอดปี 

65 สินค้า Cargo ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็น จับ
ต้อง 

66 สายรัดพลาสติก plastic band 
 

เป็นวัสดุที่จ าเป็นอย่างมากในการแพ็ค
สินค้าเพื่อการขนส่งสายรัดพลาสติก (PP 
Band)ผ ลิ ต จ า ก เ ม็ ด
พลาสติก  (Polypropylene) มีความ
แข็งแรงสูง มีน้ าหนักเบา สามารถทนได้
ทั้งความ ร้อนและความ เย็น มีหลายสี 
เหมาะส าหรับใช้รัดกล่องหรือสินค้า  
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ท่ี ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

67 ส าหรับผลิตภัณฑ์

เน้ือเยื่อ 

for Tissue Product เคร่ืองบรรจุแนวนอนส าหรับห่อทิชชู่
แบบแผ่น หรือแบบแผ่น ใช้ห่อกระดาษ
ทิชชู่ ที่มีลักษณะเป็นม้วน 

68 ส าหรับผลิตภัณฑ์

ขนาดใหญ่ 

for Big Product เคร่ืองบรรจุแนวนอน ส าหรับแพ็คสินค้า
ขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าที่เป็น
ก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วาง
บนถาด หรือใส่กล่อง เช่น เคร่ืองห่อเบ
เกอร่ี, เคร่ืองห่อขนมโมจ ิ

69 ส าหรับผลิตภัณฑ์

ขนาดเล็ก 

for Small Product เคร่ืองห่อแนวนอน ส าหรับแพ็คสินค้า
ขนาดเล็ก บรรจุซองขนาดเล็ก ใช้ส าหรับ
บรรจุสินค้าที่ เป็นก้อน เป็นชิ้นๆ เช่น 
ขนมขบเคี้ยว, ลูกกวาดเม็ดเล็กๆ 

70 วัตถุดิบ Material สิ่งตามธรรมชาติที่จะน ามาผลิตเป็นสินค้า
ห รื อสิ่ ง ข อ งต่ า ง ๆ  ที่ โ ร ง ง านน า ม า
ประกอบเป็นวัตถุส าเร็จรูป เช่น ฝ้ายเป็น
วัตถุดิบที่โรงงานจะเอามาท าด้ายและ
เสื้อผ้า 

71 ศูนย์กระจายสินค้า 

 

Campus 
 

ปัจจัยที่ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ 
อย่างทันเวลาและมีต้นทุนที่ต่ า ซึ่งเป็น
หัวใจของ logistics  

72 ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain เป็นแนวคิดของ Michael Porter ที่ช่วย
อธิบายกิจกรรมภายในโซ่อุปทาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรมการบริหาร
งานขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันและมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ 
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73 เคร่ืองหมายการค้า Trademark ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า 
เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของ
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น เจ้าของมี
สิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว 
 

74 หลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิต 

GoodManufacturing 
Practices : GMP 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
เป็นเกณฑ์หรือข้อก าหนดขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้
ผู้ผลิตปฏิบัติตาม ท าให้สามารถผลิต
อาหารได้อย่างปลอดภัย 

75 หรับอิงค์เจ็ต InkJet Paper เป็นกระดาษเคลือบพิเศษ ทั้งกระดาษที่
พิมพ์ได้ด้านเดียว และพิมพ์ได้สองด้าน 
ลักษณะของกระดาษไม่แตกต่างจาก
กระดาษธรรมดา ความหนาก็ไม่แตกต่าง 
แต่สิ่งที่แตกต่าง 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 

  จากการที่ได้เข้าไปท าการศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์วงล้อรถมอเตอร์ไซต์ไปยัง
ต่างประเทศ  กรณีศึกษา บริษัท ยูเน่ียน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอร์ร่ิง จ ากัด ซึ่งได้ก่อตั้งคร้ังแรก เมื่อ
ปี พ.ศ. 2525 ในฐานะผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายซี่ลวด หัวซี่ลวดและขอบล้อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์และเป็นผู้ประกอบล้อรถจักรยานยนต์ส าหรับส่งมอบให้แก่โรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้รับการยกย่องเป็นผู้ผลิตวงล้อรถ
มอเตอร์ไซค์ที่มีคุณภาพสินค้าตรงตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนมุ่งมั่นในการบริหารอยู่บนพื้นฐานคุณภาพความ
ปลอดภัยและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ซึ่งมีผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงงานคนและด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
  เมื่อแผนก Packing ท าการบรรจุวงล้อลงกล่องเสร็จสมบูรณ์แล้วจะท าการส่งขึ้นมา
ยังแผนก Warehouse เพื่อท าการจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าของบริษัทเพื่อรอเวลาก าหนดการส่งมอบแก่
ลูกค้า ซึ่งเวลาที่แผนก Packing กับแผนก Warehouse ได้ตกลงกันไว้ในการส่งวงล้อและรับวงล้อเข้า
มาจัดเก็บในคลังสินค้า แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ 1) 8.30 น.  2) 10.10 น.  3) 13.10 น. และ           
4) 15.10 น. 
  เมื่อวงล้อที่ถูกส่งเข้ามาที่แผนก Warehouse โดยผ่านสายพานล าเลียง พนักงานที่
ประจ าอยู่ที่จุดรับวงล้อจะท าการตรวจสอบ ชื่อรุ่น จ านวน และบริษัทลูกค้า ว่าถูกต้องตามที่แผนก 
Packing แจ้งไว้หรือไม่ ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือตรวจพบความผิดปกติก็จะท าการแจ้งไปยัง
แผนก Packing ทันทีเพื่อท าการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขในทันที เมื่อตรวจสอบครบถ้วน
สมบูรณ์ดีแล้ว พนักงานจะท าการล าเลียงวงล้อไปจัดเก็บยังจุดจัดเก็บที่ก าหนดไว้โดยการกลิ้งวงล้อ
ไปกับพื้นในแนวราบตามช่องทางที่ก าหนดโดยมีพนักงานรับต่อเป็นช่วงๆ ซึ่งพื้นที่จัดเก็บจะมีการ
แบ่งแยกออกเป็นโซนๆ บางโซนจะก าหนดเป็นพื้นที่จัดเก็บวงล้อของลูกค้าบางบริษัทแบบตายตัว 
เช่น พื้นที่  C3  ก าหดให้เป็นพื้นที่จัดเก็บวงล้อของลูกค้า KAWASAKI  พื้นที่  B1 ก าหนดให้เป็น
พื้นที่จัดเก็บวงล้อของลูกค้า SIAM GOSHI  เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.1 การล าเลียงกล่องวงล้อขึ้นมาจัดเก็บในคลังสินค้าโดยสายพานล าเลียง 
 

        
 

ภาพที่ 4.2 เส้นทางการกลิ้งกล่องวงล้อเข้าไปยังพื้นที่จัดเก็บ 
 

     
 

ภาพที่ 4.3 การแบ่งเขตโซนในการจัดเก็บวงล้อ 
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ภาพที่ 4.4 บอร์ดแสดงจ านวนการจัดเก็บวงล้อในแต่ละโซน 
 
การจัดเรียงวงล้อ  
  พนักงานจะท าการยกกล่องวงล้อจัดเรียงกันเป็นชั้นๆ วางซ้อนกันโดยก าหนด
จ านวนความสูงของกล่องที่วางซ้อนกันในแต่ล่ะรุ่น ดังนี้ 
  1. วางซ้อนกันไม่เกิน 7 กล่อง มี Model ดังต่อไปนี้ 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 5 Pcs. ได้แก่ รุ่น 18x1.60 , รุ่น 21x1.60 
  2. วางซ้อนกันสูงไม่เกิน 6 กล่อง มี Model ดังต่อไปนี้ 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 5 Pcs. ได้แก่ รุ่น 16x1.85 , รุ่น 17x1.85 , รุ่น 18x1.85 , 
รุ่น 19x1.85 , รุ่น 21x1.85 , รุ่น 16x2.15 , รุ่น 17x2.15  และ รุ่น 18x2.15 
  3. วางซ้อนกันสูงไม่เกิน 5 กล่อง มี Model ดังต่อไปนี้ 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 10 Pcs. ได้แก่ รุ่น 17x1.20  
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 5 Pcs. ได้แก่ รุ่น 21x2.15 , รุ่น 19x2.15 , รุ่น 16x2.50 , 
รุ่น 17x2.50 , รุ่น 18x2.20 , รุ่น 19x2.50 และ รุ่น 17x2.15  
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 3 Pcs. ได้แก่ รุ่น 14x4.50 , รุ่น 15x4.50 , รุ่น 17x5.50 , 
รุ่น 17x4.00 และ รุ่น 15x4.00 
  4. วางซ้อนกันสูงไม่เกิน 4 กล่อง มี Model ดังต่อไปนี้ 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 10 Pcs. ได้แก่ รุ่น 14x1.40 , รุ่น 19x1.40 , รุ่น 16x1.40 , 
รุ่น 17x1.40 , รุ่น 18x1.40 , รุ่น 18x1.60 , รุ่น 19x1.40 , รุ่น 12x1.60 , รุ่น 14x1.60 , รุ่น 16x1.60 , 
รุ่น 17x1.60 และ รุ่น 19x1.60 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 8 Pcs. ได้แก่ รุ่น 14x1.85 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 7 Pcs. ได้แก่ รุ่น 14x2.50 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 5 Pcs. ได้แก่ รุ่น 18x2.75 , รุ่น 15x2.75 , รุ่น 15x3.00 , 
รุ่น 16x3.00 , รุ่น 17x3.00 , รุ่น 18x3.00 , รุ่น 16x3.50 , รุ่น 17x3.50 , และ รุ่น 18x3.50  
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    - จ านวนในกล่องบรรจุ 4 Pcs. ได้แก่ รุ่น 17x4.50 และ 17x4.25 
    - จ านวนในกล่องบรรจุ 3 Pcs. ได้แก่ รุ่น 16x5.50 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ลักษณะการจัดเรียงกล่องวงล้อในแต่ล่ะรุ่น 
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 ปัญหาและอุปสรรคในผลิตบรรจุภัณฑ์ 
  1. ปัญหากล่องบรรจุภัณฑ์ช ารุด ฉีกขาด เนื่องจากการล าเลียงสินค้าวงล้อรถ
มอเตอร์ไซค์เข้าไปยังจุดจัดเก็บเป็นการล าเลียงแบบกลิ้งไปกับพื้นราบตามเส้นทางที่ก าหนด ซึ่ง
ความช านาญของพนักงานแต่ละคนในการกลิ้งไม่เหมือนกันก็อาจท าให้กล่องวงล้อกลิ้งออกนอก
เส้นทางไปชนกันเสาหรือกล่องวงล้อที่ตั้งเต็มอยู่ในพื้นที่หรือสิ่งอื่นๆ จนท าให้เกิดการช ารุด ฉีกขาด 
ของกล่องวงล้อ 
  2. ปัญหาด้านแรงงานคน จ านวนพนักงานที่ประจ าอยู่ในคลังสินค้ามีไม่เพียงพอ 
ทางบริษัทมีการลดต้นทุนจากการใช้แรงงาน อย่างที่ทราบกันดีวงล้อมอเตอร์ไซค์เมื่อบรรจุอยู่ใน
กล่องรวมกันหลายชิ้นจึงท าให้มีน้ าหนักค่อนข้างมากและเมื่อต้องท างานยกกล่องวงล้อที่หนักหลาย
วันติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้เกิดการเหนื่อยล้าของตัวพนักงานหรืออาจเกิดการอักเสบของ
กล้ามเนื้อหรือปวดหลังจากการยกของหนักได้ 
  3. ปัญหาพื้นที่จัดเก็บ การน าวงล้อออกไปจ าหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้าในแต่
ละคร้ังจะยึดตามหลักการของระบบ FI/FO คือสินค้าที่เข้ามาก่อนก็จะน าออกไปขายก่อน ซึ่งเมื่อมี
การเบิกน าวงล้อออกไปจ าหน่ายจากคลังสินค้าครบตามจ านวนใบแจ้งยอดการเบิกแล้วแต่วงล้อ
ยังคงเหลือกองอยู่ที่พื้นที่จัดเก็บอีกจ านวนหนึ่งและต้องรอให้วงล้อรุ่นนั้นหมดไปจากช่องจัดเก็บ
นั้นก่อนจึงจะสามารถน าวงล้อรุ่นอ่ืนๆ เข้าจัดเก็บในช่องนั้นได้จึงท าให้เกิดพื้นที่ว่างในคลังสินค้า
โดยเปล่าประโยชน์  
  4. ปัญหาวงล้อปนรุ่น วงล้อในแต่ล่ะ Model มีการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าหลายบริษัท 
หลายประเทศ ซึ่งบางประเทศยังมีการแบ่งย่อยออกเป็นเมืองของประเทศนั้นๆ อีกด้วย ซึ่งถ้า
พนักงานไม่ได้ตรวจสอบบาร์โค้ดที่ติดอยู่ข้างกล่องอย่างชัดเจนก่อนการยกขึ้นตั้งในกองจัดเก็บ      
ก็อาจจะท าให้เกิดการตั้งผิดกองผิดช่องจัดเก็บของรุ่นนั้นๆ จนท าให้เกิดการปนรุ่นกันและท าให้
ตัวเลขในสต็อคหรือในบัญชีคุมสินค้าที่มีการตรวจสอบทุกวันของแผนกคลังสินค้าเกิดการ
คลาดเคลื่อนได้  
 
 การน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
  ด้านการศึกษา 
  จากการที่นักศึกษาได้เข้าไปศึกษา “วิธีการจัดเก็บวงล้อรถมอเตอร์ไซค์ใน
คลังสินค้า” กรณีศึกษา บริษัท ยูเน่ียน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด ท าให้ทราบถึงขั้นตอนและ
วิธีการตั้งแต่ การรับวงล้อ การคัดแยกรุ่น/ลูกค้า การล าเลียง ไปจนถึงการจัดตั้งเพื่อจัดเก็บ อีกทั้งยัง
ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของแต่ล่ะขั้นตอน จึงท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการศึกษาในอนาคตได้หรือเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่
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ได้รับเกี่ยวกับการจัดเก็บวงล้อรถมอเตอร์ไซค์ในคลังสินค้าให้แก่เพื่อนร่วมชั้นหรือบุคคลที่สนใจ
ได้อีกด้วย 
  ด้านการประกอบอาชีพ 
  สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษา “วิธีการจัดเก็บวงล้อรถมอเตอร์ไซค์
ในคลังสินค้า” กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้จริง เนื่องจากการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้ามีกระบวนการหลายขั้นตอนและยังต้องมี
ความละเอียด ชัดเจนและความแม่นย าในเร่ืองของจ านวนและพื้นที่จัดเก็บเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
หรือน าสินค้า เข้าไปจัดเก็บในพื้นที่ที่ก าหนด จึงท า ให้ประหยัดเวลาในการท างานและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดและความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ 
  - การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาขั้นตอนการท างานในบริษัท โดย
การไปรถคันเดียวกัน ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่ารถในการเดินทางได้ 
  - การตรวจเช็ครายงานของโครงการในแต่ละบทก่อนส่งตรวจ เพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การปริ้นท์รายงานในแต่ละคร้ังได้ 
  - การน าวัสดุที่เหลือใช้มาท าโมเดล สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการลด
ต้นทุนในการท าโครงการได้  
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 การศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์วงล้อรถมอเตอร์ไซต์ไปยังต่างประเทศ กรณีศึกษา 
บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอร์ร่ิง จ ากัด ท าให้เราทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่
การน าเข้าวงล้อรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในคลังสินค้าจนถึงการจัดเก็บ เร่ิมจากการรับเข้าสินค้าจาก
แผนก Packing ที่จะต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบ โดย
เช็คความสมบูรณ์ของบาร์โค้ดที่ติดข้างกล่อง รหัสประเทศ รหัส Item ของตัวสินค้า ความสมบูรณ์
ของบรรจุภัณฑ์และอ่ืนๆ ก่อนที่จะมีการล าเลียงเข้าไปจัดเก็บในพื้นที่ภายในคลังสินค้า ซึ่งจะมี
พนักงานคอยตรวจสอบและจ าแนกประเภทประจ าอยู่ยังจุดรับสินค้า การล าเลียงสินค้าเข้าไปจัดเก็บ
จะใช้วิธีการกลิ้งไปกับพื้นและใช้รถเข็นในกรณีที่วงล้อมีขนาดเล็กเกินไปหรือเป็นไปตามเงื่อนไข
ของลูกค้าบางประเทศที่ต้องก าหนดให้ใช้รถเข็นในการล าเลียงเพียงอย่างเดียว การจัดเก็บจะเรียงกัน
เป็นชั้นๆ ซ้อนกันความสูงในการเรียงโดยเฉลี่ย 4-6 กล่อง  รูปแบบที่ใช้ในการจัดเก็บเป็นการ
จัดเก็บแบบสุ่ม คือพื้นที่ภายในคลังไม่ได้มีการก าหนดต าแหน่งแบบตายตัวและมีการจัดเก็บติดตาม
ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งใดในทุกๆ วัน การเบิกสินค้าเพื่อน าไปจ าหน่ายได้มีการน า
ระบบ FI/FO เข้ามาใช้คือสินค้าที่เข้าก่อนจะต้องน าออกไปจ าหน่ายก่อนเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
ของสินค้าและง่ายต่อการบริหารจัดการภายในคลัง ซึ่งจากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานกระบวนการ
การท างานภายในคลังสินค้าของบริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอร์ร่ิง จ ากัด ท า ให้พวกเรา
ได้รับความรู้เป็นอย่างมากทั้งในเร่ืองการจัดเก็บวงล้อรถมอเตอร์ไซค์และความรู้ทางด้านการท างาน
ในคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาด้านกล่องบรรจุภัณฑ์ช ารุด ฉีกขาดจากการล าเลียงสินค้าเข้าไปจัดเก็บ 
แนวทางแก้ไขคือ ควรมีการน าแผ่นพลาสติกหรือแผ่นยางอย่างหนามาพันรอบต้นเสาเพื่อเป็นการ
ลดแรงปะทะระหว่างกล่องสินค้ากับต้นเสาซึ่งจะช่วยป้องกันกล่องสินค้าฉีกขาดได้และควรมีการ
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานในขณะล าเลียงไม่ควรห่างกันเกินไปในแต่ละจุดเพื่อป้องกันไม่ให้
กล่องสินค้ากลิ้งออกนอกเส้นทางไปชนกับสิ่งอื่นจนเกิดความเสียหาย ฉีกขาดได้ 
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 2. ปัญหาด้านแรงงานคน เพราะจ านวนพนักงานประจ าไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิด
การเหนื่อยล้าของพนักงานจากการยกสินค้าที่มีน้ าหนักมากพอสมควรเป็นเวลานาน แนวทางแก้ไข
ควรมีการจัดตารางพลัดเปลี่ยนกันยกสินค้าขึ้นเรียง โดยในหนึ่งคนควรเป็นคนยก 2-3 วันในหนึ่ง
สัปดาห์ส่วนวันอ่ืน ๆ อาจพลัดเปลี่ยนกันไปเป็นคนกลิ้งเพื่อล าเลียงเข้าพื้นที่จัดเก็บหรือกลิ้งส่งต่อ
ให้คนยก และควรมีการแนะน าให้พนักงานใช้เข็มขัดพยุงหลังเพื่อช่วยลดอาการปวดหลั งและการ
อักเสบของกล้ามเนื้อจากการยกของหนักและช่วยลดการเหนื่อยล้าได้ 
 3. ปัญหาพื้นที่จัดเก็บว่างจากการเบิกสินค้าเพื่อน าไปจ าหน่ายตามหลักการ FI/FO
แนวทางแก้ไขคือเมื่อมีการน าสินค้าจากช่องจัดเก็บนั้นออกไปจ านวนเกินคร่ึงแล้ว ควรมีการให้
พนักงานจัดเรียงสินค้ารุ่นนั้นใหม่โดยควรจัดขยับชิดเข้าไปทางฝั่งที่จะน าสินค้าออก สินค้าที่ส่งเข้า
มาเพิ่มอีกก็จะได้จัดเรียงต่อ ๆ กันมาโดยจะไม่ท าให้เกิดพื้นที่ว่างโดยเปล่าประโยชน์ 
 4. ปัญหาการปนรุ่นของสินค้าในการจัดเก็บ แนวทางแก้ไข คือในจุดรับสินค้าที่ส่ง
เข้ามาในคลังสินค้าจากแผนก Packing พนักงานที่ประจ า ณ จุดนี้ควรเป็นพนักงานที่มีความช านาญ
และรู้ระบบบาร์โค้ดเป็นอย่างดี เพื่อคอยตรวจสอบและคัดแยกสินค้าในแต่รุ่นอย่างละเอียดก่อนที่จะ
มีการล าเลียงเข้าไปจัดเก็บในพื้นที่และควรมีการก าชับพนักงานทุกคนที่ท าการล าเลียงหรือจัดตั้ง 
ควรมีการตรวจเช็คสินค้าให้ดีก่อนที่จะจัดเรียงว่าตรงกันกับที่เรียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่และ
ควรมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจระบบบาร์โค้ดที่ใช้งานเป็นประจ า 
 5.ปัญหาด้านการใช้แรงงานคนมากเกินไป แนวทางแก้ไข คือใช้เคร่ืองทุ่นแรงเข้า
มาช่วยในการขนย้ายสินค้า ท าให้ประหยัดเวลาในการท างาน และแบ่งเบาแรงงานคนอีกด้วย เพราะ
การใช้แรงงานคนมากเกินไป ท าให้เกิดการเหนื่อยล้า ในระยะยาวอาจเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ
เพราะยกขนมากเกินไป 
 6.ปัญหาด้านการท าบาร์โค้ดผิดรุ่น เนื่องจากพนักงานท างานผิดพลาด แนวทางการ
แก้ปัญหาคือ ให้พนักงานรู้จักสังเกตและรู้จักลักษณะของแต่ละรุ่นอย่างสม่ าเสมอ ก่อนท าบาร์โค้ด
ออกมาแปะที่ตัวสินค้า เพื่อลดปัญหาด้านการท าบาร์โค้ดผิดรุ่น และลดความเสี่ยงที่ลูกค้าจะได้รับ
ของไม่ตรงตามที่สั่ง 
 
ข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
 - เน้ือหาโดยรวมดี เพิ่มเติมเร่ืองการใช้เคร่ืองทุ่นแรงในการล าเลียงสินค้า 
 - รูปเล่มเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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วิชาโครงการ – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

หัวข้อโครงการ          การศึกษาวิธีการบรรจุภัณฑ์วงล้อรถมอเตอร์ไซต์ไปยังต่างประเทศ 
           กรณีศึกษา              บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด         
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ   The Study Of Exporting Motorcycle’s Wheel Products.   
          Case Study :  Union Autoparts Manufacturing CO., LTD.    
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ลงชื่อ........................................................................... 
(นางสาวยุพิน  รอดไผ่ล้อม) 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการเข้าศึกษาดูงานบริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 



102 
 

 
 
 
 
 

93 



103 
 

ภาพการศึกษาดูงานที่บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอร่ิง จ ากัด 
 

 
 

มอบของขวัญให้กับหัวหน้าฝ่ายการผลิตของบริษัท 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ให้ชมสื่อและอธิบายกระบวนการการท างานของบรษิัท 
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เจ้าหน้าทีพ่าเดินชมการท างานและบริเวณโดยรอบ 
 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อ 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ผังโมเดล 

 

 
 

วางแผนและวางผังเพื่อให้ง่ายตอ่การประกอบ 

พื้นที่เตรียมสินค้าเพื่อรอการ
ส่งออก 

คลังสินค้า 

คลังสินค้า 

คลังสินค้า 

พื้นที่รอท า
การขนส่ง 

คลังสินค้า 
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ตัดและเตรียมส่วนตา่ง ๆ เพือ่ประกอบบนแผน่กระดานไม้ 
 
 

 
 

โมเดลที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 
งบประมาณการจัดท าโครงการ 
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งบประมาณท่ีใช้ไปในการท าโครงงาน 
 

ล าดับ รายการ ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 250 
2 กระดานไม้ 80 x 80 300 
3 กระดาษหลังรูป 5 แผ่น 135 
4 กระดาษชานอ้อย 1 แผ่น 48 
5 สติ๊กเกอร์ PVC ขาวมัน 1 แผ่น 28 
6 สติ๊กเกอร์ PVC เขียวมัน 3 แผ่น 96 
7 กาวหลอด UHU 125 ML 110 
8 เทปสติ๊กเกอร์ตีเส้น 2 ม้วน 30 
9 ฟิวเจอร์บอร์ดสีด า 1 แผ่น 20 
10 กรรไกร 45 
11 คัตเตอร์ 2 ด้าม 40 
12 อุปกรณ์ตกแต่ง 180 
13 กาวสองหน้า 2 ม้วน 24 
14 ปกใส 1 แผ่น 6 
15 พื้นหญ้าเทียม 40 
16 ค่ารูปเล่มโครงการ 200 

รวม 1,552 
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