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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าส า เร็จรูป  

กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด คณะผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการตรวจสอบ
คุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าส าเร็จรูป รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการตรวจสอบ
คุณภาพบรรจุภัณฑ์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมถึง                  
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาปรับใช้กับค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงงาน 

จากการศึกษาท าให้ผู้จัดทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อน
บรรจุสินค้าส าเร็จรูปของบริษัท เอ็ม เอส ซี  พีอาร์ สอง จ ากัด เร่ิมตั้งแต่การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์            
ให้เหมาะกับสินค้าที่จะบรรจุลงไป รวมถึงการตรวจสอบของบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ลัง
พลาสติกและบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก โดยจะมีพนักงานเป็นผู้ตรวจสอบหาบรรจุภัณฑ์ที่มี
ลักษณะคงทน แข็งแรง และมีคุณภาพ ซึ่งคณะผู้จัดท าได้น าเสนอคณะกรรมการด้วยโปรแกรม 
Power Point และได้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์และแก้ไขรูปแบบของเอกสาร       
จัดวางหน้ากระดาษให้สวยงาม 

คณะผู้จัดท าได้ศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้และคณะผู้จัดท าได้น า
ความรู้ที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรูปแบบและมาตรฐานเพื่อน าไปประกอบการศึกษาหรือ
พัฒนาธุรกิจ เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะป้องกันและส่งเสริมให้มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าเพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  และท าการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ https://www.nlt.go.th (ส านักหอสมุดแห่งชาติ)  
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ผู้สนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด  ผู้จัดท าขอ
อภัยมา  ณ  ที่นี้ 
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บทที1่ 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

การบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อนั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญทั้งในทางเศรษฐกิจ
การขนส่งและการจ าหน่ายสินค้าทุกประเภททั้งนี้เพราะสินค้าแทบทุกชนิดจ าเป็นต้องอาศัยการบรรจุ
หีบห่อแทบทั้งสิ้นผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นาน
ที่สุดพร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการน าผลิตภัณฑ์ออกใช้นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนในการ
เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเร่งเร้าให้เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย 
  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้รับความส าคัญขึ้นมาเป็นอย่างมากและเป็นองค์ประกอบ
หลักที่ผู้ผลิตน ามาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการแข่งขันซึ่งถ้าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังนั้นสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันโดยมาตลอดยิ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีการคิดค้นการผลิตการแข่งขันมาก
เท่าใดการบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้นจนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไปว่าบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญส าหรับสินค้าและการตลาดจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้บรรจุภัณฑ์
ซึ่งเป็นองค์ประกอบร่วมในการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์เพราะถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตแต่ก็ท าให้
เกิดผลก าไรเกิดการจ้างงานตลอดจนการน าเอาทรัพยากรอ่ืนๆเข้ามาใช้และท าให้บรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่
ดังกล่าวมาเป็นปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการก าหนดราคาและท าให้เกิดการหมุนเวียนในแง่ของเศรษฐกิจ
ได้แก่ ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ราคาของการเก็บรักษาและการ
ขนส่งราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่างๆ 
  การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์พนักงานจะเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบก่อนบรรจุ
สินค้าโดยใช้วิธีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ว่ามีความเสียหายตรงไหนไหมเช่น
หารอยขีดข่วนรอยร่ัวรอยขาดหรือรูปทรงไม่เท่ากันเพื่อน ามาคัดแยกปรับปรุงแก้ไขข้อผิ ดพลาดที่
เกิดขึ้นเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้เกิดการป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายสินค้าการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ท าให้มีความ
เชื่อมั่นกับผู้ซื้อว่ามีความปลอดภัยและไม่เสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าวิธีนี้ท าให้สามารถมั่นใจได้
ว่าบรรจุภัณฑ์มีความถูกต้องไม่ได้รับความเสียหายและสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพทั้งหมด 
  ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดท าโครงการในหัวข้อ“การศึกษาการตรวจสอบคุณภาพ
บรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา  “บริษัท เอ็ม เอส ซีพีอาร์ สอง จ ากัด” เพื่อทราบถึง
การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและประกอบ
อาชีพในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าส าเร็จรูป 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์  
3. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาปรับ                 

ใช้กับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงงาน 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้า
ส าเร็จรูป 

2. รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ 
3. ได้น าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
4. ได้แนวทางในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาปรับ 

ใช้กับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงงาน 



 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. ผังองค์กร 
4. แผนที ่
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติของบริษัท  เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
เร่ิมก่อตั้ง  พ.ศ. 2517  โดยคุณชาลี  และคุณจ าเนียร  พึ่งสุจริต ภายใต้ชื่อ หจก. เอ็ม 

เอส ซี การยาง  สถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่ ถนนประชาชื่น ย่านเตาปูน เนื่องจากสถานที่คับแคบ และ
ห่างไกลกับลูกค้า จึงได้ย้ายมาที่ส าโรง และเปลี่ยนชื่อเป็น หจก.เอ็ม เอส ซี การยาง และพลาสติก  
(2525) ภายหลังเปลี่ยนชื่ออีกคร้ังหนึ่งเป็น บริษัท  เอ็ม  เอส  ซี  พีอาร์  สอง จ ากัด  เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน  2530 โดยมีทุนจดทะเบียน 40,000,000  บาท  สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย 100%   

- บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1414/1 หมู่ 10 ซอยวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- เน้ือที่ประมาณ 860 ตารางวา   
- มีพนักงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย   
- ฝ่ายบริหารและฝ่ายส านักงาน 30 คน 
- ฝ่ายโรงงาน 170 คน 
บริษัท  เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด เป็นผู้ด าเนินธุรกิจประเภท ผู้ผลิตชิ้นส่วนยาง, 

ประเก็นยาง, อะไหล่ยางรถมอเตอร์ไซด์, อะไหล่ยางรถยนต์, อะไหล่ยางโอริง,รับจ้างผลิตยางตาม
ตัวอย่างของลูกค้าและตาม Specification และยังรับจ้างผลิต ซีลยาง,ยางโอริง,ยางรองแท่นเคร่ือง
,ท่อยางใช้ในเคร่ืองมือสัตว์แพทย์,ชิ้นส่วนยางในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนยางในรถจักรยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่นอุตสาหกรรมประกอบจักรยานยนต์ บ.ฮอนด้า บ.คาวาซากิ 
บ.ไทยซัมมิทออโต้พาร์ท บ. มาลาเคมีคอล และอ่ืนๆอีกหลายอุตสาหกรรม และยางในเคร่ืองมือ         
ปศุสัตว์ จุกยางต่างๆ โอริง เรามีความช านาญมายาวนานถึง 45 ปี จากรุ่นสู่รุ่น และเรามีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และมีการบริการที่ดี ผลิตของคุณภาพ และส่งมอบตรงเวลา โดยผลิต
เพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศ 95 เปอร์เซ็นต์ และส่งออกต่างประเทศ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น
การผลิตตามค าสั่งของลูกค้าโดยมีก าลังการผลิตดังนี้ 
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- ก าลังการผลิตประมาณ 70 ตัน/เดือน หรือ 840 ตัน/ปี  
- ยอดขายประมาณ 12 ล้านบาท/เดือน หรือ 140 บาท/ปี 
บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด มีความมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยาง

ที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ด้วยการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าตลอดจน
การให้บริการส่งมอบ สินค้าได้ทันเวลาพอดี  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายสูงสุด  รวมทั้งการพัฒนา สินค้าทุกชนิดที่ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ
สูงสุด ให้สมกับค าขวัญของบริษัทที่ว่า 

- สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว 
- สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท 
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดท าระบบการจัดการ กิจกรรมต่างๆ ตามที่

ลูกค้าร้องขอ            
    - มีวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ดี และมีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยาวนาน 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ป้ายหน้าบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
 

 
ภาพที่ 2.2 โลโก้บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
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3. ผังองค์กร 
 

 
ภาพที่ 2.3 แผนผังองค์กรบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
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ภาพที่ 2.4 Production Line  
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4. แผนท่ี 
บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1414/1 หมู่ 10 ซอยวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

ภาพที่ 2.5 แผนที่บริษัทเอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 
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5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
นโยบายคุณภาพ/วิสัยทัศน์ของบริษัท 

 เรามุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรมชั้นสูง
และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การผลิตด้วยความเป็นเลิศ คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพ             
อย่างต่อเนื่อง การที่บริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง จ ากัด ตัดสินใจน าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2008 มาใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตก็เพื่อเป็นการยืนยันให้ลูกค้าได้ทราบถึง           
ความตั้งใจจริงในการที่จะรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้คงไว้อย่างต่อเนื่องและพยายามพัฒนา
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัย บริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง จ ากัด มีความมุ่งมั่น
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และการบริการที่ดีในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการดังนี้ 
    1. ผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้า        
พึงพอใจด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
    2. จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบการบริหารงานด้านคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ         
ตามมาตรฐานสากล          
    3. พัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความสัมพันธ์และให้บ ริการที่ ดีต่อกัน                 
ต่อผู้จัดจ าหน่ายสินค้า ให้บริษัทและลูกค้าด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ 
    4. ดูแลระบบการจัดการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  
    5. พนักงาน ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพและผลักดันให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ 
ระบบคุณภาพของ บริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 
9001:2008 โดยครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในบริษัท ได้แก่  ประเก็นยาง อะไหล่ยางรถ
มอเตอร์ไซด์ อะไหล่ยางรถจักรยานยนต์และอะไหล่ยางโอริง บริษัทถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ในคู่มือคุณภาพ ตลอดมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเพื่อ ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 
9001:2008 ทุกข้อก าหนด 
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    วิสัยทัศน์ 
    เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางและรับจ้างผลิตอะไหล่ยาง ส่งลูกค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด สินค้ามีความปลอดภัยและได้ตาม
มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและยังสามารถลดของเสียจากงานทุกชนิด แบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
    พันธกิจ 

    พันธกิจของเราคือ  เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางที่ประสบความส าเร็จสูงสุด  ผลิตสินค้า
ได้ตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าได้ทันตามเวลาที่ลูกค้าก าหนด มีการพัฒนา
และปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
 
6. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอส ซี พี อาร์ สอง จ ากัด 
 
    1. ยางพักเท้า 
    คุณสมบัติ : เป็นอะไหล่ประกอบรถจักรยานยนต์ ใช้ส าหรับใส่ที่พักเท้า 

 
 

ภาพที่ 2.6 ยางพักเท้า 
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    2. ยางกันกระชากล้อ 
    คุณสมบัติ : เป็นลูกยางกันกระชากดุมสเตอร์หลังของรถจักรยานยนต์ ใช้เพื่ อ
ป้องกันการกระชาก 

 
ภาพที่ 2.7 ยางกันกระชากล้อ 

 
 

 
    3. Rubber Part 
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนยางซึ่งจะมีการน าไปแปลรูปและสามารถใช้งานได้
หลากหลาย เช่น 0RING เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 2.8 Rubber Part 



12 
 

    4. ยางโอริง 
    คุณสมบัติ : ยางโอริงจะถูกใช้งานในชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
จักรกลต่างๆ  จะท าหน้าที่เป็นซีล (Seal) กันรั่วซึมของของไหล (Fluid) 

 
ภาพที่ 2.9 ยางโอริง 

 
 

    5. ยางหุ้มคันสตาร์ท 
    คุณสมบัติ : เป็นยางหุ้มคันสตาร์ทของรถจักรยานยนต์การใช้งานเพื่อหุ้มคัสตาร์ท 

 
ภาพที่ 2.10 ยางหุ้มคันสตาร์ท 
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    6. ยางกันกระแทก โช๊คอัพ      
    คุณสมบัติ  :  คืออุปกรณ์ที่มีความส าคัญชนิดหนึ่ง อยู่ ในระบบรองรับของ
รถจักรยานยนต์ เพื่อลดการกระแทก การใช้งานใช้กับลดจักรยานยนต์เพื่อลดการกระแทก 
 

 
 

ภาพที่ 2.11 ยางกันกระแทก โช๊คอัพ 
 
 

    7. ยางรองโซ่ 
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้โซ่ถูกับ
สวิงอาร์ม 

 
 

ภาพที่ 2.12 ยางรองโซ่ 
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    8. ยางครอบก้านกระจก 
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนยางอะไหล่ประกอบรถจักรยานยนต์เพื่อยึดกระจก         
มองข้างของรถจักรยานยนต์ 

 
ภาพที่ 2.13 ยางครอบก้านกระจก 

 
 
 

    9. ยางหุ้มขอบ 
    คุณสมบัติ : เป็นยางที่ท าหน้าที่เพื่อหุ้มขอบลดแรงที่เกิดจากการกระแทกจะถูกใช้
งานในชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ 

 
 

ภาพที่ 2.14 ยางหุ้มขอบ 
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    10. ยางรองสปริง       
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนยางรองสปริงโช๊คส าหรับประกอบรถจักรยานยนต์ท าให้
ช่วงล่างสะเทือนน้อยลง 

 
 

ภาพที่ 2.15 ยางรองสปริง 
 
 
 

    11. ยางอุด-ปิดฝา   
    คุณสมบัติ : เป็นยางที่ใช้อุดรูล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ จุกยางปิดรูเพื่อไม่ให้
ลมออกจากล้อรถ 

 
ภาพที่ 2.16 ยางอุด-ปิดฝา 
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    12. ยาง-ฝายาง 
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนประกอบซีลยางฝาครอบของรถจักรยานยนต์ 

 
 

ภาพที่ 2.17 ยาง-ฝายาง 
 
 

    13. Packing Outlet ยางประเก็น 
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนประกอบคอท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ 

 
 

ภาพที่ 2.18 Packing Outlet ยางประเก็น 
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    14. ยางติดกาว        
    คุณสมบัติ : คือยางที่น ามาติดกาวเพื่ออุดรูร่ัว เช่น ยางในรถจักรยานยนต์ 

 
 

ภาพที่ 2.19 ยางติดกาว 
 
 

    15. ท่อยาง   
    คุณสมบัติ : เป็นท่อยางปั้มหม้อน้ าใช้กับรถจักรยานยนต์ 

 
 

ภาพที่ 2.19 ท่อยาง 
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    16. ยางรองเบาะ 
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบเบาะรถยนต์เพื่อลดการสั่นสะเทือน 

 
ภาพที่ 2.21ยางรองเบาะ 

 
 
 

    17. ยางรองก้านพวงมาลัย 
    คุณสมบัติ : เป็นชิ้นส่วนที่หุ้มก้านพวงมาลัยของรถยนต์ 

 
 

ภาพที่ 2.22 ยางรองก้านพวงมาลัย 
 

(ที่มา : http://www.thaitechno.net/t1/profile.php?uid=39426) 
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บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

   คณะผู้ รับผิ ดชอบโครงการได้ท าก ารศึ กษาค้นคว้ าหาข้ อมู ลในหัวข้ อ                 
“การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าส าเร็จรูป” กรณีศึกษา บริษัทเอ็ม เอส ซี            
พีอาร์ สอง จ ากัดก าหนดแนวคิดและทฤษฏีในการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

   1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ 
   2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
      2.1 ประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ 
       2.2 ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 
        2.3 วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
        2.4 ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ 
        2.5 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
     2.6 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
   3. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ 
   คุณภาพ หมายถึง ระดับที่ก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะและ                 

ความเหมาะสมในการใช้งานตลอดจนถึงจุดดีของผลิตภัณฑ์โดยสามารถจ าแนกคุณภาพออก             
ได้เป็น 4 ชนิด 

    1. คุณภาพที่บอกกล่าว (Stated quality) หมายถึง คุณภาพที่ก าหนดขึ้นระหว่าง      
ผู้ซื้อและผู้ขาย  ระดับคุณภาพจะถูกก าหนดขึ้นจากการคาดหมายของผู้ซื้อ โดยมีผู้ผลิตจะท าหน้าที่
ผลิตให้เป็นไปตามสัญญา 

   2. คุณภาพที่แท้จริง (Real quality) หมายถึง คุณภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์              
ตั้งแต่เร่ิมผลิตจนกระทั่งสินค้าหมดอายุ  ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงเพียงใด                    
จะขึ้นอยู่กับการผลิตที่เร่ิมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการผลิตในกระบวนการผลิต 
จะต้องท าให้ดีที่สุด เพื่อผลผลิตที่ออกมาตามคุณภาพที่คาดคะเนไว้ หากคุณภาพที่แท้จริงต่ ากว่า
ระดับคุณภาพที่คาดคะเนไว้ ผลเสียก็จะเกิดกับผู้ผลิต เพราะจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
แก้ไขผลิตภัณฑ์และอาจจะขายไม่ได้       
    3. คุณภาพที่โฆษณา (Advised quality) หมายถึง คุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์                       
ที่ถูกก าหนดโดยผู้ผลิตหรือผู้ขายเพื่ออ้างถึง สรรพคุณ หรือ รับประกันคุณภาพให้กับลูกค้า 

    4. คุณภาพจากประสบการณ์ (Experienced quality) หมายถึง คุณภาพที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้สินค้าเองคุณภาพจะดีไม่ดีอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ใช้ หากผู้ใช้น าไปใช้ได้ผลดีก็จะ
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บอกว่าสินค้านั้นดี หากไม่ดีก็จะบอกว่าสินค้านั้นไม่ดี ซึ่งค าว่าดีไม่ดีนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวบุคคล
แต่ละคน 

    วิวัฒนาการของมืออาชีพทางด้านคุณภาพ 
    ประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการทางด้านคุณภาพ  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ 

บทบาทของมืออาชีพด้านคุณภาพได้วิวัฒนาการจากยุคของการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยสถิติ 
(Statistics Quality Control) ซึ่งด าเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์ทางด้านคุณภาพ (Quality Scientists) 
และน าไปสู่วิธีการที่เน้นผลการด าเนินงานโดยวิศวกรคุณภาพ (Quality Engineers) สุดท้ายได้
วิวัฒนาการไปสู่วิธีควบคุมคุณภาพแบบญี่ปุ่น 

   ความจ าเป็นในการควบคุมคุณภาพ 
   ในกระบวนการผลิตสินค้าใดๆ ส่วนประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดผลผลิตที่ดี คือ 

คน เคร่ืองจักร และวัตถุดิบ ถ้าส่วนประกอบทั้ง 3 ไม่บกพร่อง สินค้าที่ผลิตได้ ก็อยู่ในระดับ
มาตรฐานที่น่าเชื่อถือส าหรับผู้บริโภคแต่ความเป็นจริงส่วนประกอบเหล่านี้จะมีความผันแปร          
จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุม ความผันแปรที่เกิดขึ้น ดังนี ้

    1. คน (Man) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดความผันแปรในกระบวนการผลิต         
ส่วนของความผันแปรจากคน ได้แก่ ความผันแปรเนื่องมาจากการจัดการ (Management) เช่น                
ขาดการวางแผนที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการอยู่เสมอ คนงาน (worker) เป็นความผันแปร             
ที่เกิดจากแรงงานที่ขาดความรู้ ความช านาญ ความเบื่อหน่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ได้ทดสอบคุณภาพ 

    2. เคร่ืองจักร (Machine) เป็นส่วนประกอบที่ท าให้เกิดความผันแปรในการผลิต
ได้ เพราะเคร่ืองจักรที่ใช้ไปนานๆ จะท าให้เกิดการสึกหรอเกิดขึ้น การท างานขาดความแม่นย า
ผลผลิตที่ได้ก็ขาดคุณภาพ 

    3. วัตถุดิบ (Material) เป็นส่วนประกอบของการผลิต กล่าวคือ ถ้าวัตถุดิบ         
ขาดคุณภาพผลผลิตที่ได้ก็จะขาดคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ จึงถือว่าเป็นความจ าเป็นของ
กระบวนการผลิต เพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานตามต้องการ 

    แนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญทางคุณภาพ 
    - ค.ศ. 1924 (W.A.shewhart) ชาวอเมริกาได้น าแผนภูมิการควบคุมคุณภาพมาใช้

กับบริษัท Bell Telephone Laboratories แนวคิดของ Walter A. Schewhart นักสถิติชาวอเมริกัน       
ที่เร่ิมใช้หลักการทางสถิติมาประยุกต์ในการควบคุมคุณภาพที่เรียกว่าการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
(Statistic Quality Control) หรือ SQC โดยที่ Schewhart ได้พัฒนาแผนภูมิการควบคุม (Control 
Chart) และการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างวงจรควบคุมคุณภาพที่เรียกว่า 
วงจร Schewhart (Schewhart Cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ 
(Do) การศึกษา (Study) และการด าเนินการ (Action) หรือ PDSA ที่ ดร.Deming น าไปประยุกต์          
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โดยเปลี่ยนจากการศึกษาเป็นการตรวจสอบ (Check) ซึ่งบุคคลทั่วไปรับรู้ว่าเป็นวงจร Deming 
(Deming Cycle) หรือวงจร TQM หรือวงจร PDCA 
(ที่มา : www.research.att.com) (ที่มา : https://definetotalqualitymanagement.blogspot.com)                 
     - ค.ศ. 1938 (W.Edwards Deming) เป็นผู้บัญญัติหลักการบริหารคุณภาพ 14 ข้อ 
ดังต่อไปนี้                
       - จงสร้างปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 
หรือบริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน โดยผูกพันในเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง                   
ใน 4 เป้าหมายหลักคือ นวัตกรรม (Innovation) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)          
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance)              
       - จงยอมรับปรัชญาใหม่ๆ ของการบริหารคุณภาพ โดยน าเอาวัฒนธรรม         
แห่งคุณภาพมาเป็นหลักการประจ าใจของพนักงานทุกคน โดยเปลี่ยนแปลงจากการท างานตามที่
ได้รับค าสั่งมาเป็นการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง     
       - จงยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ เพราะการควบคุม
คุณภาพจะต้องมุ่งที่การควบคุมกระบวนการผลิตเป็นส าคัญ ไม่ใช่อาศัยการตรวจสอบที่ตัวสินค้า            
ที่ผลิตเสร็จแล้วเท่านั้นซึ่งจะไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นได้    
       - จงยุติวิธีด าเนินธุรกิจโดยการตัดสินกันที่ราคาขายเพียงอย่างเดียว เพราะ
ราคาขายที่ต่ าแต่คุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็ไม่สามารถท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ 
       - จงปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจร
ของเดมมิ่ง (Deming) เพื่อการปรับปรุงตามขั้นตอนวางแผน - ลองท า - ตรวจสอบ - ลงมือปฏิบัติ          
ซึ่งเรียกว่า Plan Do Cheek Act หรือ PDCA ต่อเน่ืองกันไป     
       - จงท าการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอให้แก่พนักงานทุกคน โดยเฉพาะเร่ือง             
ของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเครื่องมือแห่งคุณภาพ     
       - จงสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นด้วยการให้พนักงานเป็นผู้น าตนเองให้ได้               
เพื่อรับผิดชอบในผลงานของตนเอง โดยการท าให้ถูกต้องตั้งแต่เร่ิมต้น   
       - จงขจัดความกลัวให้หมดไป  โดยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้                 
ผู้ที่สงสัยต้องกล้าสอบถามในสิ่งที่ตนไม่รู้และกล้าแสดงออกเพื่อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพ
ให้ดีขึ้น                
       - จงท าลายสิ่งกีดขวางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยการก าจัด
โครงสร้างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการติดต่อประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ  ให้หมดสิ้นไป  หรือใช้การจัดโครงสร้างองค์การแบบคร่อมสายงาน                        
(Cross Function) เพื่อให้พนักงานต่างหน่วยงานสามารถร่วมมือกันได้เต็มที่   
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       - จงก าจัดค าขวัญและเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งสมมุติ แต่ต้องน ามาลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยการใช้ค าขวัญและเป้าหมายเพื่อการจูงใจหรือกระตุ้นเตือน จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้
บรรลุค าขวัญหรือเป้าหมายนั้นด้วย                
       - จงก าจัดจ านวนโควตาที่เป็นตัวเลข เพราะการมุ่งเน้นแต่ปริมาณท าให้
พนักงานละเลยคุณภาพ ผู้บริหารจึงไม่ควรใช้ตัวเลขโควตา เพื่อการวัดผลงานแต่เพียงอย่างเดียว
       - จงก าจัดสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน โดยมอบรางวัลหรือ           
ค าชมเชยในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ  (QCC) หรือเมื่อพนักงานได้เสนอแนะ
ข้อคดิเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ              
       - จงจัดท าแผนการศึกษาและท าการฝึกองรมบ่อยคร้ัง แผนการศึกษาและ                 
การฝึกอบรมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะรองรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง              
เพราะเทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องลงทุนระยะยาวในการฝึกอบรม
พนักงานเพื่อความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าขององค์การ           
       - จงลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุส าเร็จการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารก็ต้อง            
จัดองค์การและน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพร่วมกับพนักงาน  
โดยการลงมือปฏิบัติด้วยให้เป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง                    
(ที่มา : https://www.gotoknow.org)       
     - ค.ศ. 1954 Dr. Joseph M. Juran ปรมาจารย์ทางด้านคุณภาพชาวอเมริกันที่มี
ชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเคยกล่าวไว้ว่า “ศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษแห่งคุณภาพ”              
ซึ่งความเป็นจริงที่ไม่ต้องสงสัยตลอดกาล  เพราะแนวคิดทางด้านคุณภาพได้ก้าวทัน                         
กับการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในแต่ละศตวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 1950    
เป็นต้นมา เร่ืองของการควบคุมคุณภาพได้รับความสนใจมากขึ้นเร่ือย ๆ ดังนั้น เมื่อย่างเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 คุณภาพจึงมีบทบาทส าคัญในทุกเร่ืองและได้วิวัฒนาการจากภาคการผลิตไปสู่                 
ภาคการบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญคุณภาพยังคงยึดมั่นในหลักปรัชญาและเทคโนโลยีที่เคยใช้ได้ผลดี
ในอดีต เช่น กระบวนการผลิตแบบ Mass Production ในปี 1996 American Society for Quality 
(ASQ) ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นน าในด้านการบริหารคุณภาพของโลกได้ศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของ                
ความเคลื่อนไหวทางด้านคุณภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนจุดยืน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยในบันทึกการศึกษานี้ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการในด้านการบริหาร
คุณภาพและมืออาชีพด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่บรรดา
มืออาชีพด้านบริหารคุณภาพก าลังเผชิญอยู่ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมวรรณกรรม หรือ บทสรุป             
ต่าง ๆ จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารคุณภาพ และปรมาจารย์           
ด้านคุณภาพบางท่าน ได้ศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนาคุณภาพละบทบาทของผู้เชี่ ยวชาญ     
ด้านคุณภาพตั้งแต่ปี 1970 จนถึง 02 ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ               
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ที่น าเสนอไว้ใน ASQ Futures Study Report, 2005 รวมทั้งในเนื้อหาของการจัดอภิปรายในหัวข้อ
เร่ือง “New Challenges of Quality Professionals in Asia” Dr. Joseph M. Juran ได้รับเชิญให้มา
สอนที่ประเทศญ่ีปุ่น โดย ดร.ยูรัน กล่าวว่าต้นเหตุของความบกพร่องผิดพลาดอยู่ที่ผู้บริหาร 
ระดับสูงร้อยละ 80 หรือ มากกว่า และท่านยังสอนวิธีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต TQC 
(Total Quality Control) และยังเป็นผู้ให้ความหมายของค าว่า “คุณภาพ” คือ ความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน (Fitness for Use) ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือผู้รับบริการ Juran ได้เร่ิมต้นแนวคิดเกี่ยวกับ 
“ลูกค้าภายใน (Internal Customer)” และให้ความส าคัญกับต้นทุนแห่งคุณภาพ (Cost of Quality) 
โดยพิจารณาประโยชน์ใช้สอยและการควบคุมด้วยการบริหารคุณภาพ ซึ่ง Juran มีความเชื่อว่า         
ร้อยละ 80 ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการผลิต และการด าเนินงานสามารถควบคุมได้ด้วย          
การจัดการที่ดี โดยการค้นหาปัญหาส าคัญเพียง 2 - 3 ปัญหา (Vital Few) ที่แก้ไขแล้วจะให้ผล             
อย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้ Juran ยังกล่าวว่า การจัดการคุณภาพจะประกอบด้วย                 
การวางแผน การควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพ  (ที่มา : (www.thaifranchisedownload.com) 
(ที่มา : (https://definetotalqualitymanagement.blogspot.com) (ที่มา : (www.qimpro.com) 
               - ค.ศ. 1979 (Phillip B. Crosby) เป็นนักปฏิบัติและนักคิดด้านการจัดการคุณภาพ                   
ที่มีชื่อเสียง ชาวอเมริกัน ที่ให้ความหมายของค าว่า “คุณภาพ” คือ การท าได้ตามข้อก าหนด 
(Conformance to Requirements) และเป็นผู้ทีก่ล่าวว่า “คุณภาพไม่มีค่าใช้จ่าย (Quality is free)” และ
ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและการด าเนินงานที่ความบกพร่องเป็นศูนย์ (Zero Defect) 
โดยเขาเสนอว่าองค์การจะต้องปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะครอบคลุมการใช้เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งช่วยลดข้อบกพร่อง และความผิดพลาด                      
ในการด าเนินงานลง จนหมดไปจากองค์การ                                              
(ที่มา : (https://definetotalqualitymanagement.blogspot.com)    
     - ค.ศ. 1960 (A.V. Feigenbuam) จะเป็นนักคิดที่ให้ความส าคัญกับต้นทุนของ
คุณภาพที่จ าเป็นต้องด าเนินงานเพื่อให้เป็นผู้น าด้านต้นทุนในระยะยาว โดย Feigenbaum                    
เป็นผู้ให้ความหมายของค าว่า “คุณภาพ” คือ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนต่ าที่สุด 
และอธิบายคุณภาพในวงจรอุตสาหกรรม (Industrial Cycle) ตั้งแต่เร่ิมต้นออกแบบผลิตภัณฑ์                        
การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และการบริการหลังการขาย ซึ่งต้องด าเนินงานอย่างสมบูรณ์แบบ                         
และครบวงจรตามหลักการของ การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Control) หรือ TQC 
ที่มา : (https://definetotalqualitymanagement.blogspot.com)     
     - ค.ศ. 1915 (Kaoru Ishikawa) น าแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพมาจากจูรานและ          
เดมมิ่ง เขามีส่วนท าให้คนญ่ีปุ่นเข้าใจระบบคุณภาพมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) อิชิกาวา
ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวและเป็นอาจารย์ที่นั่น ในปี           
ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เขาได้รางวัลจากสมาคมแห่งอเมริกันเพื่อการควบคุมคุณภาพ จากผลงาน  
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การเขียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอิชิกาวาเสียชีวิตเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1989                    
(พ.ศ. 2532) ได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาของกลุ่มคุณภาพหรือเครือข่ายคุณภาพ (The father of 
quality circles)" ของญ่ีปุ่น เพราะมีบทบาทในการริเร่ิมขบวนการคุณภาพในญ่ีปุ่น ใน ค.ศ. 1960 
(พ.ศ. 2503) ก่อนน้ันในตอนปลาย ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) อิชิกาวาเสนอปรัชญาที่น าไปสู่การพัฒนา
กลุ่มคุณภาพ โดยแย้งว่าวิธีการท างานของอเมริกัน ซึ่งถือว่า "ผู้บริหารเป็นคนบริหาร แล้วลูกน้อง
เป็นคนท า (management manage and people do)" นั้น ใช้ไม่ได้ผลในญ่ีปุ่น เพราะญ่ีปุ่นมีวัฒนธรรม
ความเป็นช่างฝีมือแบบดั้งเดิม (traditional craftsmanship) คล้ายกับชาวยุโรป ซึ่งมีความรักพวกพ้อง 
อิชิกาวาเสนอว่าควรผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาเข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดของญ่ีปุ่น โดยรวม
เอาเทคนิคการท างานตามสายงาน (flow line) ให้เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นช่าง ท าให้เกิด
แนวความคิดในการท างานกันเป็นกลุ่มขึ้นในโรงงาน นอกจากนั้น เขายังเป็นผู้คิดแผนผังก้างปลา 
(fishbone diagram) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ  เพื่อให้กลุ่มคุณภาพ                
ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ แผนผังนี้บางทีก็เรียกว่า "แผนผังอิชิกาวา" เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา          
แนวคิดของอิชิวาถูกน าไปใช้ครั้งแรกที่บริษัทนิปปอน เทเลกราฟและเคเบิล (Nippon Telegraphand 
Cable Company) อิชิกาวา ได้ร่วมมือกับ Shewhart ในการใช้หลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ             
และได้น าเอาแผนภูมิควบคุมไปใช้ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ผลงานของเขาคือ   
       - พัฒนาเคร่ืองมือ 7 อย่างในการควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ได้แก่ 
แผนผังแสดงเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา ผังพาเรโต้ กราฟ ฮีสโตแกรม แผนภูมิการควบคุม
กระบวนการแผนผังการกระจาย และใบตรวจสอบ      
       - พัฒนากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QCC)           
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มอย่างอิสระในสายงานเดียวกันเพื่อค้นหาปัญหาในการปฏิบัติงานแล้วร่วมกัน
หาทางแก้ไข (ที่มา : https://www.gotoknow.org)      
     ในปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) ต่อมาขยายไปทั่วประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ. 1978              
(พ.ศ. 2521) คุณภาพในโรงงานในญ่ีปุ่นถึง 1 ล้านกลุ่มและมีคนงานอยู่ในกลุ่มคุณภาพถึง                     
10 ล้านคน ทุกวันนี้กลุ่มคุณภาพได้ขยายออกไปอีกประมาณเท่าตัวและขยายออกไปถึงภาคบริการ
ด้วย ในหนังสือชื่อ "Total Quality Control" ของอิชิกาวา กล่าวว่า เคร่ืองมือเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้               
ในการควบคุมคุณภาพมี 7 อย่าง        
     1. ใบตรวจสอบ (Check-sheet)      
     2. กราฟ (Graphs)       
     3. ฮีสโตรแกรม (Histrograms)      
     4. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagrams)     
     5. แผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams)   
     6. แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagrams)     

https://www.gotoknow.org/
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     7. แผนภูมิการควบคุม (Control Charts) เคร่ืองมือเหล่านี้เป็นเคร่ืองมือที่สามารถ
น าไปใช้และเข้าใจได้ง่าย ๆ อิชิกาวาเห็นว่าปัญหาร้อยละ 95 ขององค์กรสามารถแก้ไขได้ด้วย
เคร่ืองมือเหล่านี้            
     - ค.ศ. 1924 (Genichi Taguchi) เก็นนิชิ ทากูชิ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1924               
(พ.ศ. 2467) ชาวญี่ปุ่น ท่านจบปริญญาตรีวิศวกรรมสิ่งทอจาก Kiryu Technical College ปริญญาเอก
จาก Kyushu University จุดเน้นของท่านคือเร่ือง Design of Experiment, Loss Function และ                
Off-line Quality Control ไม่ค่อยมีคนแปลศัพท์พวกนี้เท่าไร เพราะแปลไปก็คงไม่สื่อความหมาย             
และก็ใช้กันอยู่กับพวกวิศวกรเป็นส่วนใหญ่ทากูชิเป็นทั้งนักสถิติและวิศวกร  ที่เรียนทางด้าน           
สิ่งทอมาก็เพื่อจะเอาไปใช้ในธุรกิจของครอบครัวที่ผลิตและขายกิโมโน ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยการน าเอาวิชาการทางสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
การผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมของท่านตั้งแต่ในตอนแรกนั่นเอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1942 -
1945 ท่านได้เข้าร่วมกับกองทัพเรือในหน่วยงาน Astronomical Department of the Navigation 
Institute และที่นี่เองได้อาจารย์ที่ส าคัญคนหนึ่งคือ Matosaburo Masuyama ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทดลองในการออกแบบต่าง ๆ ซึ่งเอามาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในทฤษฎีของท่าน ต่อจากนั้นท่านก็
เขา้ท างานในกระทรวงสาธารณสุข และที่ Institute of Statistical Mathematics กระทรวงศึกษาธิการ 
หลังจากได้วิทยายุทธ์มาพอสมควรแล้ว ในปี ค.ศ. 1950 ก็ได้ไปท างานให้กับห้องปฏิบัติการ              
การสื่อสารทางไฟฟ้า บริษัท Nippon Telephone and Telegraph สอนพวกวิศวกรอยู่ถึง 12 ปี และให้
ค าปรึกษากับบริษัทต่าง  ๆ ในญ่ีปุ่นรวมทั้งโตโยต้าที่ได้น าทฤษฎีของท่านไปประยุกต์ใช้                  
ท่านได้ออกหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับ  Orthogonal Array ที่ร่ าเรียนมาจาก Masuyama และ              
หลังจากนั้นก็ไปสอนหนังสือ เป็นศาสตราจารย์ให้กับ Indian Statistical Institute อีก 2 ปี และ                  
ที่นี่แหละก็ได้พบกับปรมาจารย์ที่ส าคัญคนหนึ่งของอเมริกา Walter A. Shewhart ซึ่งในปี ค.ศ. 1958 
ท่านก็ได้ออกหนังสือ Design of Experiment หรือ DOE อันลือลั่นมาสู่สายตาประชาชน ให้ใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1979 ท่านได้สร้างผลงานไว้อีกเร่ืองหนึ่งคือ Quality Loss Function 
หลังจากนั้นก็ได้ไปเยือนอเมริกาถึง 2 คร้ังโดยคร้ังแรกไปแสดงผลงานไว้ที่ Princeton University 
และคร้ังที่สองที่ Bell Lab ในการไปเยือนนั้นได้หิ้วทฤษฎีที่คิดค้นไว้ทั้งหมดไปเผยแพร่ที่อเมริกา
จนโด่งดังไปทั่วโลก โดยหลักการแล้ว Design of Experiment นั้น R.A.Fisher เป็นผู้ประยุกต์
น ามาใช้แต่แรกก่อนในทางเกษตรกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิตการเกษตรโดยเฉลี่ยของกระบวนการ  
ทากูชิเห็นว่าไม่ใช่แต่การเกษตรอย่างเดียวที่ต้องการให้ได้ตามเป้าหมาย ทางการผลิตก็จ าเป็น                  
ที่จะต้องให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายเช่นกัน  ท่านจึงเอาวิชาการมาพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์              
จนเอาไปใช้ในทางการผลิตได้ เช่นว่า ในการผลิตแบตเตอร่ีก็จ าเป็นต้องให้ได้แรงดันไฟฟ้า                  
ตามที่ก าหนดไว้ การที่มีความคลาดเคลื่อนมากเกิดจากคุณภาพของการผลิตที่รวมปัจจัยส าคัญ      
ต่าง ๆ ที่ต้องค้นหาออกมาให้ชัดเจนก่อนในขั้นออกแบบ ซึ่งจะท าให้เป็นระบบได้ง่ายเข้าก็โดยใช้ 
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DOE นี่แหละ เพื่อให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ ท่านจึงเห็นว่าในยุคของวิศวกรโรงงานจะต้อง                 
เข้าใจเร่ือง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคุณภาพสินค้าที่ไม่ดี (Cost of Poor Quality) ในทุกปัจจัยการผลิต                  
ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งในช่วงเวลานั้นวิศวกรโรงงานรู้จักแค่ว่า Cost of Poor Quality ซึ่งมีค่า                       
เท่ากับจ านวนของที่ไม่ได้ตามสเป็กคูณกับค่าใช้จ่ายในการซ่อม น ากลับไปท าใหม่  และทิ้งเท่านั้น 
แต่ตามหลักการของทากูชิต้องรวมค่ าใช้จ่ายทางด้านสังคมเข้าไปด้วย  คิดให้ครบวงจร                       
เพราะเอาแต่คิดในสิ่งที่มองเห็น ส่วนที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงจะไม่สนใจไม่ได้ อีกค าหนึ่งที่เอามา
ใช้คือ Off - line Quality Control ท่านเห็นว่าทางที่ดีที่สุดในการก าจัดความบกพร่องทั้งหลาย                       
ที่อาจเกิดในการผลิตคือ  การให้มาจัดการเสียก่อนให้เรียบร้อยในขั้นตอนการออกแบบ                         
ที่ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ                
       - System Design หรือการออกแบบระบบ    
             - Parameter Design หรือการออกแบบปัจจัย ที่ต้องมานั่งคิดกันก่อนว่ามัน
มีปัจจัยอะไรประกอบกันอยู่บ้าง               
       - Tolerance Design หรือการออกแบบค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
     ผลงานของทากูชิก็ได้รับการวิจารณ์ในทางลบก็มีส่วนหนึ่งของหนังสือของทากูชิ                 
ที่เขียนไว้ คือ Taguchi's Quality Engineering Handbook, The Mahalanobis - Taguchi System,       
Taguchi Methods : Design of Experiments (Taguchi Methods Series), Taguchi Methods : Case 
Studies from the U.S. and Europe, The Mahalanobis - Taguchi Strategy : A Pattern Technology 
System, Taguchi Methods : Research and Development, Taguchi Methods : Signal - To - Noise 
Ratio for Quality Evaluation, Taguchi Methods : On - Line Production                           
(ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/manage/2015/12/29/entry-4)    
     ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ (Benefit of quality control)  
     1. ลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดการท าให้ผลผลิตเสียหาย ลดการท างานซับซ้อนลด              
การซ่อมแซมหรือแก้ไขผลผลิตใหม่       
     2. ลดค่าใช้จ่ายภายนอกในโรงงาน เช่น ค่าโฆษณา ลดการต่อว่าหรือค าต าหนิ            
จากลูกค้า               
     3. ท าให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่ตั้งไว้ หากผลผลิตไม่มีคุณภาพย่อมไม่ได้รับ    
ความนิยมอาจจะท าให้ลดราคาถึงจะขายได้       
     4. ท าให้บรรยากาศการท างานดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อไป
     5. ท าให้บรรยากาศในการท างานดีขึ้น เพราะธุรกิจด าเนินไปด้วยดีย่อมส่งผลให้
พนักงานมีก าลังใจมีความภาคภูมิใจ       
     ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ (Step of quality control)   
     เร่ืองคุณภาพของผลผลิตนั้นเป็นเร่ืองที่ฝ่ายผลิตต้องค านึงถึง และให้ความสนใจ 
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ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตนั้นออกมาดีมีความเหมาะสมในการใช้งานทั้งผลิตภัณฑ์  และการบริการ         
     แนวทางการควบคุมคุณภาพแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน    
     ขั้นที่ 1 การก าหนดคุณภาพในระดับนโยบายในเร่ืองนี้บริษัทหรือผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องประกาศเป็นนโยบายให้ชัดเจนที่เกี่ยวกับคุณภาพ ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติ
ในสายการผลิตทุกขั้นตอน และน าไปสู่การส่งเสริมการลงทุน    
     ขั้นที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดขึ้น  
     ขั้นที่ 3 การควบคุมคุณภาพในการผลิต ในขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นด าเนินการต่อจาก    
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 เมื่อก าหนดนโยบายออกหรือได้รูปแบบที่แน่นอนแล้วก็ด าเนินการผลิต                           
ในกระบวนการให้เป็นไปตามแบบก าหนด       
     ขั้นที่ 4 การควบคุมคุณภาพสินค้าส าเร็จรูปก่อนส่งจ าหน่าย เป็นขั้นตอน หลังจาก
กระบวนการผลิตการควบคุมขั้นนี้ก็ต้องระมัดระวัง เช่น การตรวจสอบคุณภาพ (Inspection)               
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  (Selection products) การบรรจุ (Packing) การขนส่ง 
(Transportation) ต่างๆ เป็นต้น        
     ปัจจุบันมีการน าวงจรคุณภาพมาใช้ในการควบคุมคุณภาพด้านอุตสาหกรรม              
จากวงจรคุณภาพที่น ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิตอธิบายรายละเอียด                
ตามหัวข้อ ดังนี้             
     1. การคลาดและการวิจัยตลาด (Marketing & Marketing  Research) เป็นการ
วิเคราะห์ถึงความต้องการตลาดของสินค้าที่ผลิตจ าหน่าย     
     2. วิศวกรรมออกแบบ/ข้อก าหนดรายการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Design) 
ก าหนดบรรจุภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดทั้งการออกแบบทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิต
ออกจ าหน่าย              
     3. การจัดหา (Procurement) หมายถึง การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรือ วัตถุดิบ                         
ที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้า         
     4. การวางแผนการพัฒนากระบวนการ หมายถึง การก าหนดแผนการผลิต
ระยะเวลาของการผลิต ตลอดทั้งกระบวนกระประเมินผลการผลิต    
     5. การผลิต (กระบวนการผลิต) ที่เกี่ยวกับคน เคร่ืองจักร วิธีการผลิต วัตถุดิบ 
     6. การตรวจสอบและทดสอบ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ที่ผลิตออกมาว่าเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่      
     7. การบรรจุและการเก็บ (Packing & keeping) หมายถึง  การบรรจุ การเก็บ            
หลังการผลิตก่อนส่งลูกค้าหรือตลาด       
     8. การขายและการจ าหน่าย (Sale & distribution) หมายถึง สินค้าที่จ าหน่าย
คุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ                             
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     9. การจัดตั้ง และการปฏิบัติการ (Install) สินค้าบางอย่างจะต้องน าไปติดตั้ง             
ก่อนจะใช้งานได้ เช่น โทรทัศน์ ต้องมีการติดตั้งที่ถูกต้องจึงท าให้สินค้าได้คุณภาพเป็นที่พอใจของ
ลูกค้า                
     10. ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการบ ารุงรักษา (Service) เป็นการน าผล        
การติดตามงานวิจัยการตลาด มาใช้เพื่อพัฒนาสนค้าตัวใหม่ ให้แข่งขันด้านตลาดคู่แข่งได้ 
     11. การติดตามหลังการใช้ (Follow up) หมายถึง การติดตามผลการท างาน               
หลังการผลิต เช่น เร่ืองความปลอดภัย การผลิตสินค้าบางอย่างท าให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
อากาศเสีย น้ าเสีย การผลิตสินค้าต้องได้รับความเอาใจใส่อย่างดี       
ที่มา : (http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mg212/chapter4.html)    
     คุณภาพท่ีดีขึ้นย่อมมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ   
     จุดมุ่งหมายก่อนการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ใดๆ จะต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมาย              
ในการทดสอบ เนื่องจากการทดสอบมีหลายวิธี แต่ละวิธีก าหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบ            
ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะใช้เคร่ืองมือทดสอบอย่างเดียวกัน กล่าวโดยทั่วไปแล้วการทดสอบอาจมี
จุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้          
     1. เปรียบเทียบวัสดุต่างชนิดกันโดยการท าการทดสอบพร้อมๆ กัน  
     2. ควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้จริงกับวัสดุที่เคยผ่านการทดสอบมาแล้วโดยการ
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการทดสอบต่างชนิดและต่างวาระกัน    
     3. ศึกษาถึงคุณสมบัติการใช้งานของวัสดุหรือตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น การทดสอบ
ความสามารถทนแรงกดในแนวดิ่ง เพื่อจ าลองการรับน้ าหนักขณะเรียงซ้อนของสินค้า เป็นต้น 
     มาตรฐานการทดสอบ       
     จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ และวิธีการทดสอบจะขึ้นอยู่กับมาตรฐาน              
ที่ใช้ในการทดสอบ เช่น มาตรฐานของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย หรือที่เรียกย่อว่า                 
สมอ. มาตรฐานในการทดสอบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ร่างขึ้นมาโดย สมอ. รวบรวมอยู่ในภาคผนวกที่ 1 
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สามารถใช้เป็นแนวทางการทดสอบ                      
ได้อย่างกว้างๆ นอกจากมาตรฐานของ สมอ. แล้ว มาตรฐานการทดสอบยังอาจแบ่งได้หลายระดับ 
ดังต่อไปนี้               
     - มาตรฐานของแต่ละองค์กร บริษัทหรือหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ                 
บรรจุภัณฑ์และระบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะร่างมาตรฐานการทดสอบของตัวเองออกมาใช้เพื่อให้ได้
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ตามแต่ความเหมาะสมที่จะใช้งาน มาตรฐานของแต่ละองค์กรเหล่านี้จะมี
ความต้องการหรือรายละเอียดทางการทดสอบเฉพาะเจาะจงมากที่สุด    
     ประเภทของการทดสอบ       
     การทดสอบบรรจุภัณฑ์  สามารถแบ่งประเภทของการทดสอบอย่างง่ายๆ                  

http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mg212/chapter4.html
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ได้ 2 ประเภท คือ การทดสอบเพื่อการบ่งบอก (Identification Test) และการทดสอบเพื่อประเมิน
การใช้งาน (Performance Test)        
     1. การทดสอบเพื่อการบ่งบอก (Identification Test)    
     การทดสอบประเภทนี้จะเป็นการทดสอบวัสดุที่ใช้ผลิตตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อหาคุณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้น เช่น กระดาษมักใช้น้ าหนักเป็นเกณฑ์ในการซื้อขายการทดสอบ                
จึงวัดค่าน้ าหนักมาตรฐาน ในขณะที่พลาสติกจะใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์ในการแยกประเภท
ของพลาสติก เป็นต้น          
     การทดสอบเพื่อการบ่งบอกคุณลักษณะของวัสดุบางประเภทยังสัมพันธ์กับการใช้
งานของบรรจุภัณฑ์ เช่น การวัดอัตราการซึมผ่านของน้ าและก๊าซ  จะมีความสัมพันธ์กับ               
การคาดคะเนอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการทดสอบความแข็งแรงตามขอบของกระดาษลูกฟูก
จะสัมพันธ์กับความสามารถรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องลูกฟูก เป็นต้น   
     ในกรณีที่มีการทดสอบ  เพื่อการบ่งบอกของวัสดุจากหลายแหล่งพร้อมกัน              
เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุแต่ละแหล่งนั้น จะมีการทดสอบประเภทนี้ค่อนข้างจะบ่อย 
วิธีการทดสอบ จะท าโดยการแยกวัสดุที่ก าลังใช้อยู่เป็นวัสดุหลัก (Control) และวัสดุอ่ืนที่ทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบเป็นวัสดุแปร (Variables) ในการทดสอบแต่ละคร้ังควรทดสอบวัสดุหลักสลับกับ
วัสดุแปร เพื่อลดความแปรปรวนของอุปกรณ์ทดสอบหลังจากที่ทดสอบเป็นเวลานาน  เช่น                  
การทดสอบคร้ังแรกจะเร่ิมด้วยวัสดุหลักแล้วตามด้วยวัสดุแปร การทดสอบคร้ังที่สองจะสลับกัน
โดยเร่ิมด้วยวัสดุแปรแล้วค่อยตามด้วยวัสดุหลัก เป็นต้น     
     2. การทดสอบเพื่อประเมินการใช้งาน (Performance Test)   
     บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาใช้งานจะต้องท าหน้าที่ต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์
กล่องลูกฟูกมักจะใช้ในการป้องกันอันตรายทางกายภาพระหว่างการเก็บในคลังสินค้าหรือ           
การขนส่ง การทดสอบเพื่อการใช้งานในการเก็บคงคลัง จะเป็นการทดสอบความสามารถรับแรงกด
ในแนวดิ่ง (Compression Strength) เนื่องจากในคลังสินค้ากล่องจะถูกเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ แต่ละชั้น
จะกดทับลงมายังกล่องที่อยู่ข้างล่าง ดังนั้นการทดสอบความสามารถรับแรงกดในแนวดิ่งจึงเป็น 
การจ าลอง (Simulation) การกดทับในคลังสินค้าของการเรียงซ้อนนั่นเอง   
     นอกจากการแยกประเภทการทดสอบเป็นการบ่งบอกและการประเมินใช้งานแล้ว
ยังสามารถแยกตามความคล้ายคลึงของลักษณะทดสอบ จากมาตรฐานขององค์กรต่างๆ ดังที่กล่าว
มาแล้ว โดยจัดแบ่งประเภทของการทดสอบที่คล้ายๆ กันเป็น 3 กลุ่มได้ดังนี้   
     -  กลุ่มที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ด้านการป้องกันรักษาคุณภาพและ
การบรรจุ เช่น การซึมผ่านของไอน้ าหรือก๊าซ และความเข้ากันได้ (Compatibility) ของบรรจุภัณฑ์
กับผลิตภัณฑ์อาหารในแง่ของความแข็งแรง ได้แก่ ความต้านทานต่อการทิ่มทะลุความต้านทาน             
ต่อแรงดึง เป็นต้น           
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     - กลุ่มที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ความหนา              
ที่แปรปรวน ความแข็งแรงของรอยปิดผนึก และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งมีผลต่อการเดินวัสดุ
บรรจุภัณฑ์บนเคร่ืองจักร เป็นต้น        
     - กลุ่มที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติทางด้านความสวยงานของบรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูป 
เช่น ความแวววาวเป็นประกาย (Haze and Gloss) ความสามารถต้านทานต่อการเสียดสีและ
ความสามารถในการจับฝุ่นจากอากาศ เป็นต้น ที่มา : (http://www.foodnetworksolution.com) 
     การทดสอบวัสดุ        
     การทดสอบกระดาษ เปลวอะลูมิเนียม  และฟิล์ม    
     1. น้ าหนักมาตรฐาน ความหนา และความหนาแน่น    
     วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นแผ่นๆ  มักจะซื้อขายกันด้วยน้ าหนักมาตรฐานหรือ                
Basis Weight ตัวอย่างเช่น กระดาษที่เรียกว่า 100 กรัม ความจริงเป็นการเรียกจาก น้ าหนักมาตรฐาน               
เป็นกรัมต่อตารางเมตร แต่เรียกง่ายๆ ว่า กรัม บางคร้ังอาจจะได้ยินค าว่า gsm ซึ่งย่อมาจาก                  
"gram per square-meter" หรือกรัมต่อตารางเมตรนั่นเอง 

 
 

รูปภาพที่ 3.1 การทดสอบด้วยการชั่งน้ าหนัก 
    ในอดีตมีการเรียกน้ าหนักมาตรฐานเป็นปอนด์ต่อรีม ค าว่า รีม คือ จ านวนกระดาษ         

500 แผ่น ของขนาด 24 นิ้ว x 36 นิ้ว ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 432,000 ตารางนิ้ว ดังนั้น น้ าหนักมาตรฐาน 
40 ปอนด์ต่อรีม คือ กระดาษขนาดและจ านวนดังกล่าวชั่งได้น้ าหนัก 40 ปอนด์ ส่วนความหนานั้น
เป็นคุณสมบัติที่สองที่มักจะกล่าวถึง  เนื่องจากความหนามีผลโดยตรงต่อความเหนียวหรือ
ความสามารถในการงอพับของวัสดุบรรจุภัณฑ์และยังสัมพันธ์กับความสามารถในการซึมผ่าน             
ของไอน้ าหรือก๊าซของวัสดุบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ศัพท์ค าว่า ความหนาในภาษาอังกฤษ นอกจาก 
Thickness แล้ว บางคร้ังเรียกว่า Caliper ส าหรับกระดาษแข็งบางทีมีการเรียกความหนาเป็นพอยต์ 
(Points) ซึ่งหมายถึงเศษหนึ่งส่วนพันของหนึ่งนิ้ว  ดังนั้นกระดาษแข็งที่หนา 0.025 นิ้ว                               
ก็คือ 25 พอยต ์ความหนาแน่นจะได้จากการค านวณของน้ าหนักและความหนา คือ มีค่าเป็นน้ าหนัก
ต่อหน่วยปริมาตรเขียนเป็นสูตรได้ว่า 
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รูปภาพที่ 3.2 สูตรการค านวณ 
     ความหนาแน่นนี้เป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นต้องทราบของกระดาษประเภทต่างๆ 
เน่ืองจากความหนาแน่นที่แตกต่างกันของกระดาษแต่ละชนิด มีผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ของกระดาษ
โดยตรง               
     2. ความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) 
     การทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงเป็นการทดสอบศักยภาพความทนทาน          
ต่อแรงดึงของวัสดุ โดยวัสดุบรรจุภัณฑ์จะถูกแรงดึงอย่างช้าๆ จนกระทั่งขาดออกจากกันแล้ววัด
ค่าแรงดึงสูงสุดขณะที่ขาดและยืดตัวของวัสดุสุดท้ายขณะที่ขาด การทดสอบนี้นับเป็นการทดสอบ
คุณสมบัติทางกลอย่างง่ายของวัสดุที่เป็นแผ่นหรือฟิล์ม การทดสอบมักจะท าใน 2 ทิศทาง คือ                
ในแนวทิศที่วัสดุผลิตจากเคร่ืองจักรแปรรูป เรียกว่า ทิศในแนวของเคร่ืองจักร (Machine Direction 
หรือ MD) และอีกทิศหนึ่ง คือแนวที่ต้ังฉากกับ MD (Cross - Machine Direction หรือ CD)  
 

 
 

รูปภาพที่ 3.3 การทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง 
     3. ความต้านทานต่อแรงดันทะลุ (Bursting Strength) 
     การทดสอบแรงดันทะลุเป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรมกระดาษ 
โดยการเพิ่มแรงดันต่อกระดาษที่ถูกยึดไว้ให้แน่น  เพื่อทดสอบว่ากระดาษจะทนแรงดัน                          
ได้มากน้อยแค่ไหน การทดสอบนี้อาจเรียกตามชื่อของผู้ที่ค้นพบว่า "Mullen Test" (มูลเลนเทสต์)                
การทดสอบนี้เป็นวิธีง่ายๆ  ที่จะตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุบรรจุภัณฑ์  ซึ่งใช้มากกับ                
กระดาษลูกฟูกและอาจจะใช้กับพลาสติกบางประเภทที่ยืดตัวได้น้อย  สิ่งที่ควรตระหนักถึงคือ              
การทดสอบนี้มิได้มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ที่น าวัสดุที่ทดสอบนี้     
ไปขึ้นรูป แต่เป็นการศึกษาความแข็งแรงขอวัสดุเท่านั้น กล่าวคือ กระดาษลูกฟูก โครงสร้าง A                
ที่มีค่า Burst Test สูงกว่าโครงสร้าง B เมื่อขึ้นรูปเป็นกล่อง กล่องที่ท าจากกระดาษลูกฟูกโครงสร้าง 
A ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าจะแข็งแรงกว่ากล่องที่ท าจากกระดาษลูกฟูก B อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้          
ยังนิยมใช้เนื่องจากทดสอบได้ง่ายและเร็ว 
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รูปภาพที่ 3.4 การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันทะลุ 

     4. ความต้านทานการฉีกขาด (Tear Strength) 
     การทดสอบแบบนี้คล้ายคลึงกับการทดสอบความต้านทานต่อแรงดันทะลุ คือ    
เป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาความแข็งแรงของวัสดุ ส่วนมากใช้ทดสอบกับกระดาษ 
เนื่องจากเป็นการทดสอบที่ง่ายและอุปกรณ์ไม่แพงมากนัก  การทดสอบความต้านทานการฉีกขาด           
มีอยู่หลายวิธี วิธีที่มีการใช้กันมาก คือ การใช้เคร่ืองมือที่มีชื่อว่า Elmendorf  เป็นการวัดพลังงาน              
ที่ใช้ในการฉีกกระดาษออกจากกัน ค่าพลังงานที่วัดได้จากสเกลบนเคร่ืองจะแปลงมาเป็นแรงที่ใช้
ในการฉีกกระดาษ 
     5. อัตราการซึมผ่านของก๊าซ (Gas Transmission Rate - GTR) 
     อัตราการซึมผ่านของวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทแผ่นและฟิล์ม โดยเฉพาะพลาสติก
จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งสามารถทดสอบอย่างง่ายๆ โดยน ากระดาษมาปิดที่ปากแล้วเป่าลมผ่าน
กระดาษไปยังมืออีกข้างที่ปิดไว้อีกด้านหนึ่งของกระดาษที่มือจะสามารถรับความรู้สึกของลมร้อน  
ที่ผ่านออกจากกระดาษมาได้ ซึ่งแสดงว่ากระดาษมีความต้านทานความสามารถหรือปล่อยให้อากาศ
ซึมผ่านได้ คุณสมบัติเช่นนี้ก็มีในฟิล์มพลาสติก เพียงแต่ว่าการซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกนั้นเกิดขึ้น
ช้ากว่าการทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ เป็นการวัดปริมาตรของก๊าซชนิดต่างๆ ที่สามารถ                 
ซึมผ่านวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง วิธีการทดสอบท าโดยการตัดวัสดุบรรจุภัณฑ์               
มาประกบตรงกลางระหว่างเซลล์  2 ข้าง เซลล์แต่ละข้างจะมีความดันของก๊าซแตกต่างกัน                        
ก๊าซของด้านที่มีความดันสูงจะสามารถดันก๊าซผ่านฟิล์มไปยังอีกด้านหนึ่ง ปริมาตรของก๊าซที่วัดได้
จากการซึมผ่านจะเป็นค่าคงที่ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ณ อุณหภูมิหนึ่งและพื้นที่ผิวที่ก าหนดไว้มีหน่วย
เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ ซีซี/ตารางเมตร/วัน 
 

 
รูปภาพที่ 3.5 การทดสอบหาอัตราซึมผ่านของก๊าซ 

     6. อัตราการซึมผ่านของไอน้ า (Water Vapor Transmission Rate - WVTR) 
     การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ า เป็นการทดสอบที่มีหลักการคล้ายคลึงกับ
การซึมผ่านของก๊าซแต่แตกต่างกัน คือ แทนที่จะวัดเป็นปริมาตรจะวัดเป็นน้ าหนักแทน นอกจากนี้
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การวัดการซึมผ่านของไอน้ าจะวัดในสถานะที่สมดุลที่อุณหภูมิ 38°c ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 90%                 
โดยมีหน่วยเป็น กรัม/ตารางเมตร/วัน 
ที่มา : (http://www.foodnetworksolution.com) ที่มา : (http://www.google.com) 

 
รูปภาพที่ 3.6 การทดสอบหาอัตราการซึมผ่านของไอน้ า 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
   ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาด  หรือการพัฒนารูปแบบคงจึงยังไม่เพียงพอ  การพัฒนา            
บรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสงเสริม เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน      
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ให้มีความเข้มแข็งในการท าธุรกิจและขยายตลาด  เบื้องต้นควร                
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาตลอดจนความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ เป็นแนวคิด           
ในการเรียนรู้อดีตศึกษาปัจจุบัน เพื่อก้าวไปในอนาคต ความเข้าใจเร่ืองราวของบรรจุภัณฑ์ในบทนี้
จะช่วยให้การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นทางเลือก             
ของผู้ประกอบการเล็งเห็นความส าคัญในการเลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง                
ได้อย่างโดดเด่นน่าสนใจ 

   2.1  ประวัติความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์    
    ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์นั้น มีมานานกว่าสองศตวรรษแล้ว โดยเร่ิมต้นจาก
การที่ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าการใช้งานของบรรจุภัณฑ์
นั้นจะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุและเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย 
มากขึ้นกว่าที่เคย มีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึง          
ความซับซ้อนของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์ มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษา
และป้องกัน ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีก
หรือผู้บริโภคที่สั่งสินค้าโดยตรง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็น สื่อโฆษณาที่สามารถ
เคลื่อนที่ไปไหนต่อไหนได้ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วน แสดงรายละเอียด การใช้ หรือ
แม้แต่เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์เอง 

http://www.foodnetworksolution.com/
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   ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีตช่วงปลายศตวรรษที่                
สิบแปดในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรม
การผลิตขณะที่ก่อนหน้านั้น  กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงาน                    
ของกรรมกร และผลผลิตที่ได้ก็มีจ านวนน้อย เคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าจ านวนมากจึงได้ถูก
น าไปใช้ เพื่อเพิ่มจ านวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าอย่างเดียว
เท่านั้นยังรวมไปถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วย  ในช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะ                   
ที่ปิดผนึกและถูกหลักอนามัย นั่นคือกระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก  (Tin Can) หรือ                      
กล่องกระดาษแข็งก็ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางด้วย เพราะมีน้ าหนักเบาสามารถพิมพ์ทับลงไปได้ง่าย
บนแผ่นกระดาษก่อนที่จะน าไปท าแบบบรรจุ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่อีกด้วย กล่องโลหะ              
ก็ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในเวลานั้น เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่า      
การใช้กล่องกระดาษแข็ง โดยเฉพาะสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปังกรอบ หรือขนมหวาน                      
ท าให้ระดับความต้องการที่จะเก็บ รักษาสินค้าเพิ่มจ านวนมากขึ้น หันกลับมามองในศตวรรษที่ 20 
ปัจจุบันนี้เทคนิคในการผลิตได้ก้าวไกลไปมากพอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะเหล่านี้มีรูปแบบ                
หรือรูปทรงต่างๆได้ตามต้องการ ด้วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต รวมถึงพลาสติก              
ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเราจึงน ามาใช้ในทุกวันนี้ 

   เทคนิคการพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ือง
เทคนิคการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว  ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อนั้นจ าเป็นต้องมีติด                         
อยู่บนภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทไหนก็ตาม ขวดแก้ว หม้อดินเผา กล่องหรือกระป๋อง
โลหะ กล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษห่อธรรมดาๆ ต่างก็ต้องมีฉลากที่จะบอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
นั้น ผลที่ตามมานั้นไปไกลเกินคาดในเร่ืองของการเพิ่มคุณค่า และความสนใจให้กับสินค้าทั่วไป 
ตัวอย่างเช่น รูปภาพสีสดชัดเจนที่อยู่บนกล่องผงซักฟอก  ย่อมจะดึงดูดผู้บริโภคมากกว่า               
ตัวผงซักฟอกเอง เป็นต้น  

   การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์  มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของ            
ตราสัญลักษณ์ยี่ห้อ และรายละเอียดของสินค้าให้เหมาะสมพอดี ท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้น                     
แต่สามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด้วยผลประโยชน์ที่เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบ
ห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันกับร้านขายของบนถนนในอดีตก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าจะค่อนข้างแย่             
ที่ต้องลดจ านวนพนักงานลงก็ตาม พัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์
รูปแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยคร้ังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้นๆ ปัจจุบันตรา                         
ของผลิตภัณฑ์ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับตัวของผลิตภัณฑ์ และดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค  รูปแบบที่ประสบความส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้น                 
ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียว และในอีกหลายกรณีที่การออกแบบ                 
ได้ถูกหล่อหลอมให้เป็นพื้นฐานอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดังที่เราได้เห็นทุกวันนี้ มิติใหม่                  
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ของศิลปะและการออกแบบที่กล่าวถึงได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่เรายอมรับกันในปัจจุบัน               
พร้อมไปกับความใหญ่โต และความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรม สื่อโฆษณา การแข่งขัน                    
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไม่มีทางที่จะเข้มข้นมากไปกว่ านี้ และนั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์                    
เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของการสื่อสารที่ถูกต้องไปสู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

   2.2 ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 
   บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิต
จนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม 

   จากความหมายพอสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นหมายถึง เร่ืองของวิทยาศาสตร์ และ
เร่ืองของศิลปะที่ใช้เพื่อการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่ท าให้เกิดความเสียหาย        
กับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึง
มือลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้นๆ จะต้องมีต้นทุนของการผลิตที่ไม่สูง
จนเกินไป 

   2.3 วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 มนุษย์เรามีวิวัฒนาการจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่ง เช่นนี้ตลอดมา สิ่งนี้จะส่งผล

สะท้อนต่อปัจจัย หรือองค์ประกอบในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก จากแรกเร่ิมที่มนุษย์   

อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และด ารงชีวิตง่ายๆ ด้วยการอาศัยผลิตผลจากการเพาะปลูก หรือการเลี้ยง

สัตว์เพียงจ านวนไม่มาก มีการพึ่งพาอาศัยและติดต่อกันในกลุ่มใกล้เคียงเท่านั้น  ต่อมาเมื่อจ านวน

ประชากรมีมากขึ้นมีการแบ่งกลุ่มอาศัยออกเป็นหมู่เหล่า การผลิตเฉพาะเพียงบริโภคในครอบครัว

เร่ิมไม่พอเพียง จึงเร่ิมมีระบบการแลกเปลี่ยนที่กว้างขวางขึ้นในที่สุดระบบการผลิตก็เปลี่ยนรูป         

ไปเกิดเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม (Mass Production) ขึ้น การแลกเปลี่ยนสิ่งของเคร่ืองใช้หรือ

อาหาร จึงขยายวงจากบุคคลใกล้เคียงไปเป็นการแลกเปลี่ยนกับบุคลในกลุ่มอ่ืนในอาณาเขต                     

ที่กว้างขวางขึ้น ในระยะแรกของการแลกเปลี่ยนการเคลื่อนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้ที่มีการแลกเปลี่ยน 

ก็อาศัยภาชนะตามพื้นบ้านที่ใช้กันอยู่ในครัวเรือนตามสะดวก แต่ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนขยาย

ขอบเขตจนถึงขนาดมีการซื้อขาย  และขยายขอบเขตวงกว้างออกไปมากๆ  บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ              

จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาท เร่ิมมีการคิดค้นและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อสนองความต้องการ                

ในแต่ละกรณ ีเช่น ใช้ใบไม้มาท ากระทง ห่อขนม เอากิ่งไม้หรือเปลือกไม้มาสานท ากระจก ชะลอม 

ตะกร้า ฯลฯ ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานมาจากการคิดค้นจากวัสดุธรรมชาติ และพัฒนา          

มาเป็นบรรจุภัณฑ์ในยุคต่อมา ซึ่งได้มีการคิดค้นวัสดุชนิดอ่ืนๆ ที่จะสามารถตอบสนองประโยชน์                



36 
 

ในการบรรจุภัณฑ์ได้ จากการศึกษาถึงวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว เราจึงอาจแบ่งประเภท

ของบรรจุภัณฑ์ออกได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ประเภท คือ      

 - บรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ธรรมชาติได้สร้างหีบห่อขึ้นเพื่อป้องกัน

และรักษาผลผลิตทางธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมและชาญฉลาด โดยสร้างให้มีความเหมาะสมกับ

ผลผลิตแต่ละชนิดไป อาทิเช่น เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ เป็นต้น     

 - บรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 

โดยได้คิดประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ เพื่อสนองประโยชน์นานาประการ เช่น เพื่อคุ้มครองป้องกัน

ผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เพื่อการส่งเสริมการจ าหน่าย ฯลฯ   

 ส าหรับประเทศไทยเรา ค าว่า “ บรรจุภัณฑ์ ” ดูจะเป็นค าใหม่ซึ่งคนไทย               

ยังไม่คุ้นเคยนัก  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี

ความสามารถยิ่ง จะเห็นได้จากวิธีการน าเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เช่น การใช้

ใบกล้วย ใบตาล ทางมะพร้าว ใบเตย ฯลฯ มาคิดประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่าง ๆ การจักสาน

ภาชนะต่าง ๆ จากไม้ไผ่ หวาย ต้นหญ้า ปอ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีรูปร่างลักษณะสวยงาม            

แปลกตา และสามารถสนองประโยชน์ได้อย่างดีในแต่ละกรณี เหมาะกับการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ 

เช่น อาหารทั้งที่เป็นของแห้งหรือมีน้ า หรือสิ่งของที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวก            

ในการเคลื่อนย้ายอ่ืน ๆ จากการที่มนุษย์ได้คิดน าวัสดุที่มีตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์              

ใช้ในชีวิตประจ าวันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ยัง         

ไม่สิ้นสุด เมื่อเกิดความต้องการขยายให้กว้างขึ้น เช่น การขยายขนาด และจ านวนของสินค้า             

การเคลื่อนย้ายของใหญ่ ๆ จ านวนมากต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และแม้เมื่อความเจริญ 

ก้าวหน้าทางด้านการตลาดมากขึ้นบรรจุภัณฑ์ก็เข้ามามีบทบาทใช้ เป็นเคร่ืองมือในทางการตลาด

ด้วย เช่น ใช้เป็นเคร่ืองช่วยในด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย ดังนั้นจึงได้มีการค้นคว้าคิดประดิษฐ์

บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุง และค้นหาวัสดุที่ใช้ในการบรรจุให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น             

จนในที่สุดปัจจุบันเรามีวัสดุที่ใช้เพื่อการบรรจุภัณฑ์มากมาหลายชนิด อาทิเช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ 

แผ่นโลหะ ใยสังเคราะห์ แก้ว พลาสติก ไม้ ฯลฯ      

 ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์     

 การบรรจุภัณฑ์คือศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้ าโดยใช้เทคโนโลยี            

ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้า                       

อย่างปลอดภัยด้วยทุนการผลิตที่เหมาะสม การบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่อการผลิต ต่อสินค้า คือ 
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การรักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า มิให้เสียหายจากการปกเปื้อนฝุ่นละออง ความชื้น แสงแดด 

และให้ความสะดวกในเร่ือการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็ว และสุดท้ายการบรรจุภัณฑ์               

เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ต้องท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆ 

ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้านอกจากนั้นต้องมีรูปลักษณ์           

ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการซื้อ  ความหมายของการออกแบบมีผู้เชี่ยวชาญได้นิยาม

ความหมายของการออกแบบ (Design) ไว้ ดังนี ้      

 - กูด (Good 1973:165) กล่าวว่า การออกแบบ เป็นการวางแผนหรือก าหนด

รูปแบบรวมทั้งการตกแต่งในโครงสร้างรูปทรงของงานศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี ตลอดจน

วรรณกรรม             

 - โกฟ (Gove 1956:611) เป็นการจัดแต่งองค์ประกอบมูลฐานในการสร้างงาน

ศิลปกรรม เคร่ืองจักร หรือประดิษฐ์กรรม       

 - ศิริพงศ์ พยอมแย้ม (2537:22) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง กระบวนการ             

ทางความคิดในอันที่จะวางแผนรวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ                   

เพื่อสร้างสรรค์ หรือปรับปรุงประดิษฐกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย

และด้านความงาม            

 - วิรุณ ตั้งเจริญ (2539:20) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผน 

สร้างสรรค์รูปแบบโดยการวางแผนจัดส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์            

ใช้สอย วัสดุ และการผลิต         

  - มาโนช กงกะนันทน์ (2538:27) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง กระบวนการ

สร้างสรรค์หนึ่งของมนุษย์ โดยมีทัศนธาตุและลักษณะธาตุเป็นองค์ประกอบ   

 - สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2540:1) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง                        

เป็นการสร้างสรรค์ที่มีผลปรากฏเป็นรูปธรรม คือ มีรูปร่างหรือรูปทรงซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการด ารง

รูปร่าง             

 - พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530:596) การออกแบบ คือ การท าเป็น

ต้นแบบท าเป็นแผนผัง           

 ความรู้พื้นฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์     

 ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์            

ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบคงจึงยังไม่เพียงพอ การพัฒนา         
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บรรจุภัณฑ ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสงเสริม เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีความเข้มแข็งในการท าธุรกิจและขยายตลาด  เบื้องต้นควรท า              

ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาตลอดจนความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ เป็นแนวคิด              

ในการเรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่อก้าวไปในอนาคต ความเข้าใจเร่ืองราวของบรรจุภัณฑ์ในบทนี้

จะช่วยให้การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นทางเลือกของ

ผู้ประกอบการ เล็งเห็นความส าคัญในการเลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ได้อย่าง

โดดเด่นน่าสนใจ            

 วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์     

 1.  เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ด้านหน้าที่ ใช้สอยได้ดี               

มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ       

 2.  เพือ่สร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้

ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์มีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้าง                

การจดจ าตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์    

 3.  เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า    

 4.  เป็นตัวชี้บ่งและสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค แสดงถึงภาพลักษณ์ 

 5.  เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า เมื่อบรรจุภัณฑ์ดีย่อมมีส่วนช่วยให้มูลค่าสินค้า

สูงขึ้น             

 การออกแบบโครงสร้าง หมายถึง การก าหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด 

ปริมาตร ส่วนปริมาตรอ่ืน ๆ ของวัสดุที่จะน ามาผลิต และประกอบเป็นภาชนะบรรจุ ให้เหมาะสม

กับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง             

 การออกแบบ และโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์นั้น  ผู้ออกแบบจะมีบทบาท

สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ประเภท individual package และ inner package ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์  

ชั้นแรกและชั้นที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ (product) 

ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเป็นตัวก าหนดขึ้นมา ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์              

ที่จะต้องบรรจุ และออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับการบรรจุให้เหมาะสม โดยอาจจะก าหนด                

ให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ หรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ หิ้ว และอ านวยความสะดวก          

ต่อการน าเอาผลิตภัณฑ์ภายในออกมาใช้ พร้อมทั้งท าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองผลิตภัณฑ์โดยตรงด้วย 

ตัวอย่างเช่น ก าหนด individual package ครีมเทียม ส าหรับชงกาแฟบรรจุในซองอลูมิเนียมฟลอยส์
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แล้วบรรจุในกล่องกระดาษแข็งแบบพับ (folding carton) รูปสี่เหลี่ยมอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้เพราะ

ผลิตภัณฑ์เป็นแบบผง จึงต้องการวัสดุ  ส าหรับบรรจุที่สามารถกันความชื้นได้ดี การใช้แผ่น

อลูมิเนียมฟลอยส์ บรรจุก็สามารถป้องกันความชื้นได้ดีสามารถพิมพ์ลวดลายหรือข้อความบนผิว                  

ได้ดีกว่าถุงพลาสติกอีกยังเสริมสร้างภาพพจน์ความพอใจในผลิตภัณฑ์ให้เกิดแก่ผู้ใช้และเชื่อถือ              

ในผู้ผลิต ต่อมา การบรรจุในกล่องกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่งก็เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเป็นวัสดุ

ประเภทอ่อนตัว (flexible) มีความอ่อนแอด้านการป้องกันผลิตภัณฑ์จากการกระทบกระแทกทะลุ

ในระหว่างการขนย้ายตลอดจนยากแก่การวางจ าหน่ายหรือตั้งโชว์ จึงต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2                    

เข้ามาช่วยเพื่อการท าหน้าที่ประการหลังดังกล่าว                   

 จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเพียงแค่ขั้นตอนการก าหนดการเลือกวัสดุให้เหมาะสม

กับผลิตภัณฑ์นั้น ผู้ออกแบบจะต้องอาศัยความรู้และข้อมูลตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาพิจารณา

ตัดสินใจร่วมในกระบวนการออกแบบ เช่นราคาวัสดุ การผลิตเคร่ืองจักร การขนส่ง การตลาด    

การพิมพ์ฯลฯ ที่จะต้องพิจารณาว่ามีความคุ้มทุน หรือเป็นไปได้ในระบบการผลิต และจ าหน่าย  

แล้วจึงจะมาก าหนด เป็นรูปร่างรูปทรง (Shap & form) ของบรรจุภัณฑ์อีกคร้ังหนึ่ง ว่าบรรจุภัณฑ์

ควรจะออกมาในรูปลักษณะอย่างไร ซึ่งรูปทรงเลขาคณิต รูปทรงอิสระก็มีข้อดี - ข้อเสีย                   

ในการบรรจุ การใช้เนื้อที่ และมีความเหมาะสมกับชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป 

วัสดุแต่ละชนิด ก็มีข้อจ ากัด และสามารถดัดแปลงประโยชน์ได้เพียงใด หรือใช้วัสดุมาประกอบ              

จึงจะเหมาะสมดีกว่า หรือลดต้นทุนในการผลิตที่ดีที่สุดสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ออกแบบ                 

จะต้องพิจารณาประกอบด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ในขั้นตอนของการออกแบบ  โครงสร้าง                   

บรรจุภัณฑ์ นักออกแบบ มิใช่ว่าจะสร้างสรรค์ ได้ตามอ าเภอใจ แต่กลับต้องใช้ความรู้ และข้อมูล

จากหลายด้าน มาประกอบกันจึงจะท าให้ผลงานออกแบบนั้นมีความสมบูรณ์ และส าเร็จออกมาได้

ในขั้นของการออกแบบโครงสร้างนี้ผู้ออกแบบ จึงต้องเร่ิมตั้งแต่การสร้างแบบ ด้วยการสเก็ต 

แนวความคิดของรูปร่างบรรจุภัณฑ์และสร้างภาพประกอบรายละเอียด  ด้วยการเขียนแบบ                          

(mechanical drawing) แสดงรายละเอียดมาตราส่วนที่ก าหนดแน่นอน เพื่อแสดงให้ผู้ผลิต 

ผู้ เกี่ยวข้องเข้าใจอ่านแบบได้  การใช้ทักษะทางศิลปะในการออกแบบก็คือเคร่ืองมือ                             

ที่ผู้ออกแบบจะต้องกระท าขึ้นมาเพื่อการน าเสนอต่อเจ้าของงาน  หรือผู้ว่าจ้าง ตลอดจน                   

ผู้ เกี่ ยวข้องให้ช่วยพิจารณาปรับปรุงเพื่อ ให้ได้ผลงานที่จะส า เ ร็จออกมามีประสิทธิภาพ                          

ในการใช้งานจริง           

 วิวัฒนาการวัสดุบรรจุภัณฑ์และการใช้งาน     
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 วัสดุบรรจุภัณฑ์เร่ิมต้น       

    - วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกหอย หนังสัตว์ เปลือกผลไม้                     

ไม้ที่กลวง ในอดีตมนุษย์ยังไม่รู้จักการเพาะปลูก จึงต้องออกหาอาหารในป่า จึงได้คิดหาสิ่งรอบตัว

มาช่วยในการขนของเพื่อให้ได้ของคราวละมาก ๆ      

    - วัสดุจากพืชและสัตว์ ตะกร้า ถุง กระสอบ ต่อมามนุษย์เร่ิมประยุกต์              

สิ่งรอบตัวเดิมให้สะดวกต่อการใช้งานและมีความทนทานมากยิ่งขึ้น เช่น ท าเคร่ืองปั้นดินเผาจากดิน 

หรือกล่องจากไม้            

    - เม็ดแก้ว ค้นพบเม็ดแก้วแต่ใช้ท าเป็นเคร่ืองประดับ   

    - แก้ว รู้จักการท าแก้วให้เป็นภาชนะ     

 ปลายยุคหิน โลหะ เร่ิมน าโลหะมาใช้เป็นภาชนะยุคโรมันถึงศตวรรษที่ 14 - 16                   

มีการน าเอาวัสดุต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะต่าง ๆ มากขึ้น เช่น    

    - ไม้ ได้แก่ ถัง ลัง หีบ ตะกร้า     

    - หนังสัตว ์ได้แก่ วัสดุห่อหุ้ม ถุง ขวด    

    - ดินเผา ได้แก่ ชาม หม้อ ไห      

    - แก้ว ได้แก่ ถ้วย ชาม ขวด     

    - หิน ได้แก่ หม้อ ไห      

    - กระดาษ ได้แก่ ห่อหุ้มสินค้า (ยังไม่มีการขึ้นรูป)   

 ปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial revolution) ท าให้            

เกิดก าลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น                                     

 ยุคคลาสสิก (ค.ศ. 1880 - 1899) เร่ิมมีการแบ่งบรรจุสินค้า มีการบ่งบอกยี่ห้อและ

สรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์          

    - พัฒนากระป๋องบรรจุ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับบุหร่ี และขนมบิสกิต

    - เกิดหลอดบีบ (Collapsible Tube) ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับยาสีฟัน

    - เร่ิมมีการขึ้นรูปของกระดาษ โดยเร่ิมแรกมีลักษณะเป็นกล่อง 

    - พัฒนาขวดแก้ว และฝาปิด โดยจะใช้จุกเคร่ืองเคลือบดินเผา หรือฝาจีบ

ยุคนูโว (ค.ศ. 1900 - 1919)         

    - ใช้ศิลปะอาร์ตนูโวซึ่งมีลักษณะวิจิตรบรรจงนิยมใช้เส้นโค้งเลียนแบบ

ธรรมชาติสีที่ให้ความนุ่มนวล เช่นเคร่ืองส าอางเน้นความหรูหรา    
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    - เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่คือ Aluminium foil และ Cellophane film 

พฒันาการเปิดใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกขึ้น เช่น เจาะรูฝากระป๋องแป้ง   

 ยุคเดคโค (ค.ศ. 1920 - 1939) นิยมใช้เส้นตรงและรูปทรงเรขาคณิต เกิดบรรจุภัณฑ์

ชนิดใหม่ได้แก่             

    - พลาสติก มีการใช้จริง ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907    

    - Cellophane เป็นฟิล์มบางใสนิยมใช้แพร่หลาย โดยใช้ในห่อขนม หรือ

หุ้มรอบซอง และกล่อง          

    - อลูมิเนียม ใช้ท าหลอดยาสีฟัน     

    - กล่องกระดาษแข็งเคลือบไขส าหรับสินค้าที่ต้องการเก็บไว้ได้นานใช้

บรรจุไอศกรีม ครีมนม (paper bottle)       

    - กระป๋อง ใช้บรรจุเบียร์      

 ยุคปฏิวัติบริการ (ค.ศ. 1940 - 1959) เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ ได้แก่  

    - กระป๋องอัดฉีดแอโรซอล จะมีสารขับดันอยู่ภายใน และจะออกมา

พร้อมกับผลิตภัณฑ์เมื่อกดหัวฉีด เช่น กระป๋องสเปรย์     

    - Flexible Packaging บรรจุภัณฑ์ที่อ่อนตัวไม่คงรูป   

    - Squeezable Bottle ขวดที่บีบได้     

    - Blister Pack แผ่นพลาสติกที่มีช่องบุ๋มเรียงกัน ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์

 ยุคเทคโนโลยี (ค.ศ. 1960 - 1970)      

    - ขวดพลาสติก กล่องกระดาษเคลือบไข กล่องกระดาษ เร่ิมมีการน าไป

ประกบกับฟิล์ม พลาสติก เพื่อใช้แทนขวดแก้วบรรจุนม     

    - กระป๋องโลหะ น ามาบรรจุเคร่ืองดื่ม    

    - มีการใช้อลูมิเนียมฟลอยล์ และฟิล์มโพลิเอทธิลีนอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

    - เร่ิมมีการใช้ฝาขวดที่เป็นอลูมิเนียม และฝาขวดชนิดฝาเกลียว 

 ยุคนักออกแบบสร้างสรรค์ (ค.ศ. 1980 - 1989) เน้นค านึงถึงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมใช้ Squeezable Bottle แทนขวดแก้ว      

 ยุคปัจจุบัน ค.ศ. 1990 - 1999      

    - Aseptic Packaging บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

    - Flexible Packaging นิยมใช้มากขึ้น เน่ืองจากน้ าหนักเบา  
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    - Single Portion Packaging แบ่งการบรรจุออกเป็นหน่วยย่อย 

    - ค านึงถึงความสะดวกสบาย ความสวยงาม อีกทั้งยังค านึงถึงต้นทุนและ

การน ากลับมาใช้ใหม่ ค.ศ. 2000 - 2003       

    - ความปลอดภัย เน้นสุขภาพของผู้บริโภครูปแบบ ดึงดูดความสนใจ    

ใช้กราฟิก และรูปร่างแปลกใหม่        

    - สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลัก 3R (Recycle - Reuse - 

Reduce)             

    - ราคา ต้นทุนการผลิตเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์    

    - อ่ืน ๆ อาจมีของแถมเพื่อดึงดูดผู้บริโภค    

 จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ปี ค.ศ. 2003      

    - รูปทรง สีสันแปลกใหม่ เล่นลวดลายและกราฟิก    

    - พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน      

    - ขนาดเล็กลง มีการใช้วัสดุร่วม      

    - สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    - มีหลายหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค   

 2.4  ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์    

 ประเทศของเรามีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย 

เช่น ผักสด  ผลไม้สด และสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเล สิ่งที่กล่าวมานี้จะได้รับความเสียหายมาก

เนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลด               

ความเสียหายเหล่านั้นลงได้ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตที่กล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะท า

ให้ขายได้ในราคาที่สูงอีกด้วย       

 นอกจ ากนี้ แ ล้ ว ผลิ ตภัณฑ์ อ่ื น ๆ รวมทั้ ง ผลิ ตภัณฑ์ จ า กอ าห า รแป ร รูป                         

ถ้าการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหาย และสามารถจ าหน่าย

ได้ในราคาที่สูงเช่นกันจะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิตทั้งหลาย    

ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายละเอียดเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี ้      

 1.  รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า เร่ิมตั้งแต่การขนส่งการเก็บให้ผลผลิตหรือ

ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น เป็นต้น 

 2.  ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง 
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เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลน าลงบรรจุ                

ในลังเดียว หรือเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้เป็นต้น 

 3.  ส่งเสริมทางด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์  เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรก                       

ที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอก

ข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวน

ให้เกิดการตัดสินใจซื้อซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้น  เป็นเสมือนพนักงานขาย            

ที่ไร้เสียง (Silent Salesman)         

 2.5 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์      

 1.  การป้องกัน (Protection) เช่น กันน้ า กันความชื้น กันแสง กันแก๊ส เมื่ออุณหภูมิ

สูงหรือต่ า  ด้านทานมิให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่แต่ไม่ฉีกขาดง่าย  ปกป้องให้สินค้า                              

อยู่ในสภาพใหม่สดอยู่ในสภาวะแวดล้อมของตลาดได้ในวงจรยาว โดยไม่แปรสภาพขนานแท้             

และดั้งเดิม                     

 2.  การจัดจ าหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อ

ขายเอ้ืออ านวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย 

ขนส่ง และการคลังสินค้า ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีด / ช ารุด ตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุ

จนถึงมือผู้ซื้อ / ผู้ใช้ / ผู้บริโภค ทนทานต่อการเก็บไว้นานได้             

 3.  การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่นโชว์ตัวเอง                

ได้อย่างสะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติม                  

เพื่อจูงใจผู้บริโภค เมื่อต้องการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและ

จัดท าไดส้ะดวก ควบคุมได้และประหยัด               

 4.  การบรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้า  และกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) 

เหมาะสมทั้งในแง่การออกแบบ และเพื่อให้มีโครงสร้างเข้ากับขบวนการบรรจุ และเอ้ืออ านวย

ความสะดวกในการหิ้ว - ถือกลับบ้าน ตลอดจนการใช้ได้กับเคร่ืองมือการบรรจุที่มีอยู่แล้ว หรือ

จัดหามาได้ ด้วยอัตราความเร็วในการผลิตที่ต้องการ ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่ าหรือสมเหตุสมผล 

ส่งเสริมจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและอยู่ในท านองคลองธรรม

ถูกต้องตามกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ               

 5.  เพิ่มยอดขาย  เนื่องจากในตลาดมีสินค้าและคู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา             

หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภค
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และก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต       

 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญในการจ าหน่ายสินค้า ที่ต้องผนวกวิชาการ           

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการและศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถคุ้มครองการเสื่อมสภาพ

และยืดอายุสินค้า เพิ่มความสะดวกในการล าเลียงขนส่ง ตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าและโฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย   

 1.  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า    

 2.  ดูประเภทของสินค้า เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น   

 3.  ดูคุณสมบัติของสินค้า เช่น สินค้ามีความชื้นสูง มีความเป็นกรดหรือไม่ 

 4.  ดูอายุการเก็บของอาหารเช่นนมสดพาสเจอไรซ์นมสดสเตอริไลซ์  

 5.  เลือกเทคนิคการบรรจ ุขนส่ง จัดเก็บ และจัดจ าหน่าย   

 6.  ดูความเหมาะสมกับราคาของสินค้า     

 หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์      

 บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ทั้งต่อตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง  และสื่อข้อมูลที่ เกี่ยวกับ                 

ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนี ้            

 1.  การท าหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชังตวงวัดหรือนับ 

 2.  การท าหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม

 3.  ท าหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร เช่น ป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสง ป้องกัน

ความชื้น เป็นต้น             

 4.  ท าหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เคร่ืองหมายการค้า 

ข้อมูลส่วนผสม แหล่งผลิต เป็นต้น       

 5.  ท าให้ตั้งราคาขายได้สูงขึ้น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์จะสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า          

 6.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดวางขนส่งและจัดแสดง   

 7.  สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคเป็นการส่งเสริมการขายและเพิ่ม

ยอดขาย            

 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์       

 ความสับสนในเร่ืองบรรจุภัณฑ์ที่พบบ่อย คือ การเรียกขานสิ่งต่างๆ ที่ใช้         

บรรจุผลิตภัณฑ์ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ไปเสียทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ซื้อซอสมะเขือเทศมา 1 ขวดแล้วเท
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แบ่งลงในถ้วยเล็ก ๆ บนโต๊ะอาหาร ขวดซอสเป็นบรรจุภัณฑ์ ส่วนถ้วยแบ่งนั้นจะเป็นภาชนะบรรจุ              

เป็นต้นสินค้าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ดีและน่าเชื่อถือนั้น ลองตั้งค าถามกับตัวเองว่าท่านจะซื้อสินค้านั้น

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ยาสีฟันที่ท่านใช้เป็นประจ าที่เคยบรรจุอยู่ในหลอดลามิเนตและกล่องกระดาษ

ที่พิมพ์สวยงาม แล้วอยู่มาวันหน่ึงยาสีฟันนั้นอยู่ในถุงพลาสติกมีหนังยางรัดที่ปากถุง ซึ่งเป็นยาสีฟัน               

ชนิดเดียวกันแต่บรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกัน เมื่อมองแล้วก็สามารถที่จะแบ่งแยกได้ว่าบรรจุภัณฑ์               

ชิ้นไหนที่จะสามารถเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีและน่าเชื่อถือได้ จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญ             

ในด้านต่างๆ หลายประการต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยสรุปแล้วความส าคัญของบรรจุภัณฑ์             

จะมาจากสาเหตุ 4 ประการอันประกอบไปด้วย      

 1. การรองรับรวบรวม       

 2. การปกป้องคุ้มครอง       

 3. ความสะดวกสบายในการใช้สอยและการผลิต    

 4. การสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์    

 สิ่งที่กล่าวมาทั้ง 4 ประการนั้นเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ที่จ าเป็น

ประกอบเข้าด้วยกันจึงจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดี ดังนั้นภาชนะบรรจุต่างๆที่เพิ่มองค์ประกอบดังกล่าว

ครบก็จะกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ได้เหมือนกันเช่นถ้วยพลาสติกใสๆ ที่บรรจุน้ า   

 2.6 ประเภทของบรรจุภัณฑ์      

 ประเภทของบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย     

 2.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้     

 3.  แบ่งตามความคงรูป       

 4.  แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้  

 
รูปภาพที่ 3.7 บรรจุภัณฑ์ RED HOOK 

   1.  แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
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     1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์                 
ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรกเป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์           
ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น การก าหนดให้มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
ภายในพร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย 

 
รูปภาพที่ 3.8 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

     1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็น             
ชั้นที่สองหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่                 
2 - 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น 
ความร้อน แสงแรงกระทบ กระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น ตัวอย่าง
ของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่ม จ านวน 1 โหล, สบู่ 1 โหล            
เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 3.9 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

     1.3  บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วย
รวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก 
เน่ืองจากท าหน้าที่ป้องกันผลิตภณัฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ 
ได้แก่ หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูล                      
ที่จ าเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เปน็ต้น 

 

 
รูปภาพที่ 3.10 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด 
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 2.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้  
   บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อ

ไปใช้ อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package              
ก็ได้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shopping หรือ Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับ
หรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์  ขายปลีกเข้าด้วยกัน                   
ให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น                 
กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล 

 

 
รูปภาพที่ 3.11 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก 

   3. แบ่งตามความคงรูป 
     3.1 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ืองแก้ว 

(Glass Ware) เซรามิค (Ceramic) พลาสติกจ าพวก thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็น
พลาสติกฉีด เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน 
และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

 

 
 

 

 
รูปภาพที่ 3.12 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 
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     3.2 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi rigid Forms) ได้แก่            
บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก
และการป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 
รูปภาพที่ 3.13 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว 

     3.3 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น  (Flexible Forms) ได้แก่                   
บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากมีราคาถูก 
(หากใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน) น้ าหนักน้อย มีรูปแบบและโครงสร้างมากมาย 

 

 
รูปภาพที่ 3.14 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น 

   4.  แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ 
   การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการ

ตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ 
(Objective Of Package) ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect Products) เพื่อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์  (To Distribute Products) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products) 

 

 
รูปภาพที่ 3.15 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
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   วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
   วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ 
   1. กลุ่มที่ท าจากพืช คือกระดาษ ไม้ สิ่งทอต่างๆ 
   2. กลุ่มพลาสติก 
   3. กลุ่มโลหะ 
   4. กลุ่มแก้วและเซรามิคต่างๆ 
   ซึ่งมีความหลากหลายในคุณลักษณะและคุณภาพ ตลอดจนสามารถน าไปผลิตเป็น          

บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มากมายการตัดสินใจเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมบรรจุภัณฑ์            
และการจ าหน่ายภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดต่างๆ ของกิจการ 

   บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
   กระดาษมีหลายชนิด  ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตาม             

ความเหนียว  ความทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุ สามารถตัด ดัด พับ งอ ได้ง่าย สามารถ
ออกแบบได้มากแบบ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุดและน้ าหนักเบาที่สุด โดยทั่วไปกระดาษ              
จะยอมให้น้ า และก๊าซซึมผ่านได้ดี ไม่สามารถป้องกันความชื้น เสียความแข็งแรงเมื่อถูกน้ าหรืออยู่
ในสภาวะที่เปียกชื้นมีความคงรูป พิมพ์ได้งดงาม และสามารถใช้หมุนเวียน (Recycle) ได้จึงไม่ก่อ
ปัญหามลภาวะสามารถท าเป็นหีบห่อได้มากมาย  ตั้งแต่ถุงชนิดต่าง ๆ กล่องกระดาษ ฯลฯ                   
ซึ่งแต่ละชนิด มีความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นคุณสมบัติของกระดาษที่ท าจากเยื่อไม้ธรรมดาจึงได้รับการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพขึ้น โดยการผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอ่ืน ๆ เพื่อให้สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ของ
บรรจุภัณฑ์ และท าหน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทขึ้น เช่น กระดาษเคลือบฟิล์ม
พลาสติก (Plastic Coated Paper) กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง (Wax Laminated Paper) กระดาษทนน้ ามัน 
(Greaseproof Paper) เป็นต้น 

   คุณสมบัติกระดาษ 
   ข้อดี ของมันนั้นก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุดและน้ าหนักเบาที่สุด                      

ซึ่งเราสามารถออกแบบได้หลากหลายสไตล์ตามที่เราต้องการ เพราะมันสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้ง่าย และพิมพ์สีได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญมันสามารถน ามารีไซเคิลได้จึงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

   ข้อเสีย  บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษนั้นจะมีข้อเสียตรงที่ไม่ค่อยแข็งแรง                    
และกระดาษทั่วไปเมื่อโดนน้ าก็จะเปื่อยยุ่ย ไม่สามารถป้องกันความชื้นและความมันได้ แต่ปัจจุบัน
บรรจุภัณฑ์กระดาษได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขึ้น โดยการผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอ่ืน ๆ 
เพื่อให้สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์  และท าหน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์                     
ได้หลากหลายขึ้น โดยโรงพิมพ์กล่องของเราก็เป็นหนึ่งในโรงพิมพ์แรกๆของประเทศที่มีการพัฒนา
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ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์กล่องโดยเสมอมา จึงมีกระดาษให้เลือกผลิตกล่องมากมายหลายประเภท
เช่น  กระดาษเคลือบฟิล์มพลาสติก กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง กระดาษทนน้ ามัน นอกจากนี้ยังมี                 
ซองฟอยล์ที่สามารถใช้งานได้กับสินค้าหลายประเภทอีกด้วย 

    ประเภทของกระดาษท่ีน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 
   กระดาษธรรมดา (Papers) กระดาษธรรมดาที่น ามาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์มี                

หลายชนิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1. เยื่อไม้ 
 

 
รูปภาพที่ 3.16 เยื่อไม้ 

    2. กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาติ 
 

 
รูปภาพที่ 3.17 กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาติ 

   3. กระดาษบีช และการพิมพ์ธรรมชาติ 
 

 
รูปภาพที่ 3.18 กระดาษบีช และการพิมพ์ธรรมชาติ 

   4. กระดาษถุง 

 
รูปภาพที่ 3.19 กระดาษถุง 
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   5. กระดาษกันน้ ามัน 
 

 
รูปภาพที่ 3.20 กระดาษกันน้ ามัน 

   6. กระดาษไขโปร่งแสง 
 

 
รูปภาพที่ 3.21 กระดาษไขโปร่งแสง 

   7. กระดาษหนัง 
 

 
      รูปภาพที่ 3.22 กระดาษหนัง 
   กระดาษแข็ง (Paperboard) กระดาษแข็งที่ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์มีดังนี้ 

    - คลิปบอร์ด  

 
รูปภาพที่ 3.23 คลิปบอร์ด 
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   บรรจุภัณฑ์ไม้ 
   บรรจุภัณฑ์ไม้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการส่งออกที่ตัดสินใจเลือกไม้

มาปกป้องสินค้าของตนเองในระหว่างการขนส่ง  อาจจะกล่าวได้ว่า สินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ไม้               
ในการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้งภายในประเทศจะใช้ WPM เป็นหลัก เนื่องจากมีต้นทุนต่ า
ที่สุด และปกป้องความเสียหายของสินค้าได้ดี เช่น แผ่นรองสินค้า (Pallet) ลังไม้ทึบ (Crate)              
ลังไม้แบบโปร่ง (Case) แผ่นรองราก (Skid) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้                  
ที่ท าจากไม้ จึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกมีการน าไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งมีราคาถูกและมีมากมาประกอบ
เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ไม้ยาง ไม้สน ไม้มะม่วง ทุเรียน และไม้เบญจบรรณ ฯลฯ จนถึงปัจจุบันนี้         
ไม้เร่ิมมีราคาสูง แต่ก็ยังมีราคาถูกกว่าวัสดุอ่ืนๆ  แต่โดยที่ไม้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้                
จึงมีการน ามาซ่อมแซมต่อเติม หรือสร้างใหม่ จนท าให้ไม่สามารถทราบแหล่งก าเนิดของ             
บรรจุภัณฑ์ไม้ได้ ไม้เป็นผลผลิตจากพืช เป็นที่ทราบว่า มีศัตรูท าลายไม้ที่รู้จักกันแพร่หลาย ได้แก่ 
ปลวก (Termite) มอดรูเข็ม เป็นต้น แต่ยังมีศัตรูของไม้ที่มีความร้ายแรงหลายๆชนิด ที่สามารถติด
ไปกับบรรุภัณฑ์ไม้ และสามารถแพร่ระบาดเข้าท าลายป่าไม้ได้อย่างรุนแรง ได้แก่ Asian Longhorn 
Beetle (Anoplophora glabripennis) pinewood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) Emerald 
Ash Borer (Agrillus planipennis) ฯลนฯ ยิ่งกว่านั้นยังมีการตรวจพบศัตรูพืชในบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้
ในการค้าระหว่างประเทศ จึงไดม้ีการศึกษาความเสี่ยงของศัตรูพืช โดยคณะท างานภายใต้อนุสัญญา 
ส าหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  โดยจัดมาตรการที่เรียกว่า มาตรฐานระหว่างประเทศ
ส าหรับมาตรการสุขอนามัย ฉบับที่ 15 (International Standard for Phytosanitary Measure No.15; 
ISPM No.15) ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติใช้ท าเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ  

    ลักษณะของไม้ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 
    1. ไม้จริง เช่น ไม้ยางพาราหรือไม้เนื้อแข็ง 

    2. ไม้อัด เป็นแผ่นบางๆ จากไม้ซุง แล้วน ามาติดกาวให้เป็นเส้นใย จากนั้นอัด            
ด้วยความร้อน 

    3. แผน่ชิ้นไม้อัด ท ามาจากเศษชิ้นไม้มาสับอัดติดกันให้เป็นแผ่นด้วยกาว 
    4. แผ่นใยไม้อัด น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ามาท าแผ่นใหม่ 
    คุณสมบัติไม้ 
    ข้อดีบรรจุภัณฑ์ไม้ 
      - แข็งแรง 
      -  ให้ลุคที่ดูเป็นมิตรกับธรรมชาติ  
    ข้อเสียบรรจุภัณฑ์ไม้ 
      -  น้ าหนักมาก 
      -  ถ้าไม่แห้งพอจะมีราขึ้น 
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      -  ล าเลียงขนส่งยากเน่ืองจากอาจมีเสี้ยนไม้ 
      -  ท าลายธรรมชาติ 
 (ที่มา : https://premacare.blogspot.com) (ที่มา:https://www.hongthai.co.th) 

   บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
   เป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม ในการน ามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับบรรจุอาหารอย่างมาก เน่ืองจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ สามารถดัดแปลงให้มีคุณสมบัติ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีน้ าหนักเบา  

   ประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถแบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

   1.  แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท  
     1.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติก เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ                    

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย 
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value)                        
เช่น  การก าหนดให้มีลักษณะพิ เศษเฉพาะหรือท าให้มี รูปร่างที่ เหมาะแก่การจับถือ                        
และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน  พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้อง                        
แก่ผลิตภัณฑ์ โดยตรง อีกด้วย  

     1.2 แบ่งตามคุณสมบัติ และลักษณะการน าไปใช้   
       - พลาสติกเพท (PET) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติโปร่งใส แข็งแรง
ทนทานป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ดี ทนความร้อนได้ดี การใช้งานบรรจุภัณฑ์ ได้แก่                  
ขวดน้ า และเคร่ืองดื่ม ขวดน้ ายาล้างปาก ขวดน้ าสลัด 

 

 

รูปภาพที่ 3.24 ขวดพลาสติกเพท 
       -  พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE) คุณสมบัติมีความเหนียวแข็งแรง 

ป้องกันการซึมผ่านของน้ าและความชื้นได้ดี ต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี ใช้งานเป็น
ภาชนะใส่นม น้ าส้ม น้ า และภาชนะใส่น้ ายาซักผ้า 

 
รูปภาพที่ 3.25 ขวดพลาสติกเอชดีพีอี 

https://premacare.blogspot.com/
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        - พลาสติกพีวีซี (PVC) คุณสมบัติ แข็งแรง เหนียวและทนทานมี
ความต้านทานต่อไขมันได้ดี การใช้งานเป็นภาชนะที่ต้องการความใสเป็นพิเศษ เช่น น้ ามันพืช และ
ซอสต่างๆ 

 
 

รูปภาพที่ 3.26 ขวดพลาสติกพีวีซี 
        - พลาสติกแอลดีพีอี (LDPE) คุณสมบัติเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง 

ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ดี ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ถุงใส่ขนมปัง อาหารแช่แข็ง ใช้เป็นวัสดุ         
ในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนได้ดี 

 

 
 

รูปภาพที่ 3.27 ขวดพลาสติกแอลดีพีอี 
        - พลาสติกพีพี (PP) คุณสมบัติด้านความแข็งแรงและทนทาน                

ทนต่อความร้อนและสารเคมี ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ดี ใช้เป็นขวดซอสมะเขือเทศ                   
ถ้วยไอศกรีม เป็นต้น 

 

 
รูปภาพที่ 3.28 ขวดพลาสติกพีพี 
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     1.3 แบ่งตามความคงรูป 
       - บรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ 

เคร่ืองแก้ว (Glass Ware) เซรามิค (Ceramic) ขวดพลาสติกจ าพวก thermosetting ขวด                 
ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นขวดพลาสติก ฉีด เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง
ทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

       - บรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi rigid Forms) 
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ท าจากขวดพลาสติก อ่อน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบางคุณสมบัติ                  
ทั้งด้านราคา น้ าหนักและการป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 

       - บรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) 
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ท าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมาก
เนื่องจากมีราคาถูก (หากใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบและ
โครงสร้างมากมาย 

     1.4 แบ่งตามวัสด ุบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ 
     การจัดแบ่งและเรียกชื่อ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในทรรศนะของผู้ออกแบบ 

ผู้ผลิต หรือนักการตลาด จะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์หลักใหญ่ (Objective Of Package) ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์                    
(To Protect Products) เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products)  

   คุณสมบัติพลาสติก    
   ข้อดี มีน้ าหนักเบา ไม่น าความร้อน ไม่น าไฟฟ้า มีความเหนียว พิมพ์ได้ง่าย สะดวก

และสวยงาม แข็งแรงทนทานสามารถป้องกันการซึมของอากาศ น้ า หรือมันไม่เป็นสนิม พลาสติก   
มีหลายชนิดให้เลือกใช้สามารถแปรรูปได้ง่าย ปิดผนึกด้วยความร้อนได้ดี สามารถใช้ร่วมกับ          
วัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆได้ดี 

   ข้อเสีย ของบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก ก็คือ อาจะเปราะได้ถ้าเราใช้ไม่ถูกกับเนื้อ
สินค้า บางประเภทไม่ทนกรดหรือเบส และยากต่อการท าลาย ก่อให้เกิดปัญหาขยะและสร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

   การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ภาชนะพลาสติก 
   มีกรรมวิธี ดังนี้ คือการเป่าขวด การฉีดขึ้นรูป และการอัดหลอมเม็ดพลาสติก            

จากความร้อน 
   รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากพลาสติก แบ่งตามลักษณะได้ดังนี้  
   - ถุงหรือกระสอบพลาสติก  
   - ขวดพลาสติก  
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   - หลอดพลาสติก  
   - ถังพลาสติก  

(ที่มา : https://sites.google.com) (ที่มา :  http://kmp.co.th) 
   บรรจุภัณฑ์โลหะ 
   บรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ ชนิดเก่าแก่ แต่ยังคงได้รับความนิยม 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากโลหะนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น กระป๋องเคร่ืองดื่ม                
หรืออาหารส าเร็จรูป ถังหูหิ้ว หลอดเคร่ืองส าอาง อลูมิเนียมฟอยล์ หรืออลูมิเนียมแผ่นเปลว                 
และกระป๋องฉีดพ่นต่างๆ 

   โลหะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก เป็นวัสดุส าคัญท าให้เกิดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อาหารกระป๋องมีคุณสมบัติ เป็นตัวกั้นและทนความร้อน  จึงฆ่าเชื้อได้และพิมพ์ได้ดี                         
สามารถน ากระป๋องไปหลอมเพื่อท าอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ส่วนกระป๋องอะลูมิเนียมเพิ่งจะมีในภายหลัง
และใช้บรรจุเคร่ืองดื่มและขนมขบเคี้ยวอย่างแพร่หลาย อะลูมิเนียมผลิตจากแร่บอกไซด์ อะลูมิเนียม                     
1 กิโลกรัมใช้แร่บอกไซด์ 4 - 5 กิโลกรัม การน ากระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วไปหลอม                      
และผลิตเป็นกระป๋องใหม่  จะประ หยัดพลังงานได้ร้อยละ  95 หรือพลังงานที่ใช้ผลิต                      
อะลูมิเนียม ท ากระป๋อง 1 ใบ จะเท่ากับพลังงานที่ใช้หลอมกระป๋องใช้แล้ว 20 ใบ โลหะ                     
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน การเคลือบผิวภายนอกสามารถช่วยลดการสึกกร่อน               
มักมีจุดอ่อนตรงรอยต่อหรือฝา  ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรง  เพราะสามารถ                 
เคลือบผิวเพื่อไม่ให้เกิดความสึกกร่อน ป้องกันน้ า และก๊าซไม่ให้ซึมผ่านได้ การใช้โลหะ                    
เพื่อบรรจุอาหารต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  เนื่องจากอาจมีสารปนเปื้อนจากโลหะหนักในระดับ                 
ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้บรรจุภัณฑ์โลหะเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต  เบียร์               
เคร่ืองดื่ม อาหารกระป๋อง สีและสเปรย์ และอ่ืนๆ การผลิตกระป๋องโลหะสามารถท าได้                   
โดยการน าเหล็กด ามารีดให้เป็นแผ่นบางๆ  แล้วเคลือบด้วยดีบุก และแลกเกอร์เป็นชั้นบางๆ                   
เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกระป๋องโลหะและออกซิเจน  ซึ่งจะมีผลท าให้กระป๋องโลหะ
เป็นสนิม ข้อดีของบรรจุภัณฑ์โลหะคือ มีความทนทานแข็งแรงไม่มีการซึมผ่านของไอน้ า             
และอากาศป้องกันแสงสว่างได้ดี  ข้อเสียของบรรจุภัณฑ์โลหะ  คือเกิดการกัดกร่อน                                  
ได้ง่ายท าปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดด่าง  มีโอกาสที่ดีบุก  และแลกเกอร์                            
ที่ใช้เคลือบกระป๋องโลหะสามารถหลุดลงไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์อาหารได้ 

   ชนิดของโลหะที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 
   1. แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) เรียกกันว่าแผ่นเหล็กวิลาส เป็นแผ่นเหล็กด า            

ที่น ามาชุบผิวด้วยดีบุกที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.75 เพื่อเพิ่มความแข็งและทนทานต่อการ              
กัดกร่อนไม้เป็นพิษต่อการใช้บรรจุอาหาร ในปัจจุบันการชุบผิวที่นิยมใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถควบคุมความหนาของการชุบที่ผิวทั้ง 2 ได้แน่นอน ใช้ท ากระป๋องบรรจุอาหารทั่วไป 

https://sites.google.com/
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   2. แผ่นเหล็กไร้ดีบุก (Tin Free Steel, TFS) เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามาชุบผิว                  
ด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อน                          
และการเกาะติดของแลคเกอร์ ปัจจุบันมีการใช้ท ากระป๋องบรรจุน้ าอัดลม อาหารทะเล น้ ามัน                         
สีและฝาจีบ 

   3. แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum Foil) เป็นโลหะผสมของอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืน 
ข้อดีคือน้ าหนักเบาทนทานต่อการกัดกร่อน นิยมใช้ท ากระป๋องแบบ 2 ชิ้น เช่น กระป๋อง                     
บรรจุน้ าอัดลม กระป๋องฉีดพ่น 

   รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โลหะมีดังนี้ 
   1. กระป๋อง (Can) กระป๋องโลหะส่วนมากท ามาจากวัสดุโลหะ ได้แก่ แผ่นเหล็ก

เคลือบดีบุก และแผ่นอะลูมิเนียม เป็นบรรจุภัณฑ์โลหะที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจาก                 
มีคุณสมบัติเด่น คือสามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศและก๊าซ ความชื้น และแสงได้ 100%               
มีความแข็งแรงทนทานต่อการพับงอ สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ และยังสามารถผ านกระบวน
การบรรจุแบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงได้ ปัจจุบันนิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 
กระป๋องโลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้คือ 

     1.1 กระป๋อง 3 ชิ้น (3 Piece can) เป็นกระป๋องที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 
ชิ้น คือ ตัวกระป๋อง ฝาบนและฝาล่าง ได้แก่ กระป๋องที่ส่วนใหญ่ใช้บรรจุอาหาร มักจะผลิตจากแผ่น
เหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กไม่เคลือบดีบุก ขั้นตอนในการผลิตกระป๋อง 3 ชิ้น สิ่งที่จะสังเกตได้
ชัดคือ กระป๋อง 3 ชิ้นมีตะเข็บข้าง ซึ่งแต่ก่อนการเข้าตะเข็บข้างจะใช้ตะกั่วเป็นตัวบัดกรี อย่างไร            
ก็ตามเนื่องจากตะกั่วที่ใช้อาจก่ออันตรายแก่ผู้บริโภค ในปัจจุบันโรงงานผลิตกระป๋องจะใช้ตะเข็บ
เชื่อมด้วยไฟฟ้าแทน 

      1.2 กระป๋อง 2 ชิ้น (2 Piece can) เป็นกระป๋องไร้ตะเข็บข้าง มีตัวกระป๋อง
และฝาล่างเป็นชิ้นเดียวกันและมีฝาบนอีกชิ้นหนึ่ง วิธีการขึ้นรูปกระป๋อง 2 ชิ้น มี 3 วิธีการคือ 

         -  กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มคร้ังเดียว (Drawn can) 
         - กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊ม 2 คร้ัง (Drawn and Redrawn Can; DRD 

can) โดยปั๊มคร้ังแรกจะขึ้นรูปเป็นถ้วยเตี้ยก่อน หลังจากนั้นจะปั๊มอีกคร้ัง เพื่อให้เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของกระป๋องเล็กลงและความสูงมากขึ้นตามต้องการ กระป๋อง 2 ชิ้นที่ผลิตโดยวิธีนี้จะมีความหนา
เท่ากันตลอดทั้งตัวและก้นกระป๋อง สามารถทนความดันและสุญญากาศในกระป๋องได้ 

          - กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มและรีดผนัง (drawn and wall ironed can 
หรือ DI can) โดยปั๊มคร้ังแรกจะได้ถ้วยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับกระป๋องที่ต้องการหลัง
จากนั้นผนังกระป๋องจะถูกรีดให้เบาลงและกระป๋องมีความสูงเพิ่มขึ้น (ขั้นตอนการผลิตแสดงดังรูป) 
กระป๋องประเภทนี้ตัวกระป๋องมีผนังบางกว่าก้นกระป๋อง  สามารถทนความดันได้แต่ทนสุญญากาศ
ภายในกระป๋องไม้ได้ จึงนิยมใช้บรรจุเบียร์และน้ าอัดลม 
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    2. ถังโลหะ (Metal drum) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้                
บรรจุผลิตภัณฑ์เคมีและอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นของเหลว กึ่งเหลว เม็ด และผง เพื่อการขนส่ง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สีทาบ้าน สารเคลือบผิว ตัวท าละลาย กาว หมึก สารท าความสะอาด สบู่ 
อาหาร ยา เป็นต้น 

   3. กระป๋องฉีดพ่น (Metal aerosol) หรือกระป๋องสเปรย์ เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท              
อัดความดันที่บรรจุก๊าซท าหน้าที่เป็นสารขับความดัน  และมีวาล์วซึ่งออกแบบให้สามารถ                 
บรรจุผลิตภัณฑ์และก๊าซภายใต้ความดันได้ เมื่อกดวาล์วผลิตภัณฑ์จะถูกพ่นออกมาเป็นละออง 

    4. หลอดบีบ (Collapsible tube) หลอดบีบเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์                      
ที่มีความหนืดสูง ท าจากอะลูมิเนียมให้ความสะดวกในการใช้งาน 
(ที่มา : https://sites.google.com) (ที่มา : https://www.hongthai.co.th)  

   บรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิคต่างๆ 
   1. บรรจุภัณฑ์แก้ว  
   เชื่อว่ามีการค้นพบและใช้มาประมาณ 7000  ปีก่อนคริสตกาลแก้วผลิตจาก               

การหลอมเหลววัสดุ ดังนี้ หินปูน (limestone) ประมา 10 เปอร์เซ็นต์ โซดา (Soda)                            
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ซิลิก้า (silica) ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และอ่ืนๆ เช่น อลูมิเนียม                     
โปแตสเซี่ยม แมกนีเซียมออกไซด์ น าไปหลอมละลายด้วยความร้อนในอุณหภูมิสูงประมาณ              
2,800 องศาฟาเรนไฮน์ แล้วน าไปเป่าขึ้นรูปตามแบบเป็นภาชนะบรรจุรูปแบบต่างๆ  ตามต้องการ 
เช่น ขวด แก้วน้ า คณโท จาน ชาม เป็นต้น แก้วมีคุณสมบัติทางกายภาพใสสะอาดและปลอดภัย     
ทนความร้อนได้สูงมีอายุการใช้งานนาน แต่มีน้ าหนักมากและแตกได้ง่าย เมื่อเลิกใช้แล้วสามารถ
น าไปท าความสะอาด แล้วน ากลับมาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ หรือน าขวดแก้วที่แตกหักช ารุด              
ไปบดเป็นเศษแก้วกลับสู่ขบวนการหลอมแก้วผสมกับวัตถุดิบอ่ืนๆ หมุนเวียนผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์
ใหม่ต่อไปได้อีก เศษแก้วช่วยประหยัดพลังงานในการหลอมวัตถุดิบได้ร้อยละ 25 - 32 ผู้ผลิตแก้ว
ในประเทศซื้อเศษแก้ว ใช้เป็นวัตถุดิบวันละกว่า 1 ล้านบาท ขวดแก้วโหลแก้วมีใช้ตั้งแต่                  
โบราณ ปัจจุบันก็ยังนิยมใช้แก้วเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองดื่ม เพราะถือว่าแก้วเป็นวัสดุเฉื่อย                     
(inert) ที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับอาหารที่บรรจุและช่วยให้มองเห็นอาหารได้ชัดเจนกว่าวัสดุชนิดอ่ืน                  
สีของแก้วที่นิยมผลิตมี 3 สี คือ สีใสเป็นสีทีใช้กันมากที่สุด สีอ าพัน (สีน้ าตาล) มีคุณสมบัต ิ                    
ในการกรองรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้ดี  จึงนิยมใช้เป็นขวดเบียร์และขวดยาบางประเภท                         
สีเขียวมีคุณสมบัติคล้ายขวดสีอ าพัน มักใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

 

 
รูปภาพที่ 3.29 ขวดแก้ว 

https://sites.google.com/
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   ประเภทของแก้ว 
   ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 501-2527 แบ่งภาชนะ แก้วออกเป็น                   

4 ประเภท             
    1. แก้วบอโรซิลิเกต เป็นแก้วที่มีความทนทานสูงโดยทั่วไปใช้ท าภาชนะบรรจุยา
ส าหรับฉีด   

   2. แก้วโซดาไลม์ ใช้ท าภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีด ที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง 
   3. แก้วโซดาไลม์ ที่ใช้ท าภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน หรือยาที่ใช้ภายนอก

เฉพาะที่ 
   ส่วนประกอบของขวดแก้ว  ประกอบด้วยสามส่วน คือ ปาก ล าตัว และก้นขวด 

ปากขวดมีความสัมพันธ์กับการเลือกฝา สอดคล้องกับวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในขวด และวิธี       
น าผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ 

   ปากและฝาขวดท่ีนิยมใช้กัน มีดังนี้ 
      1. ปากฝาจีบ เช่น ขวดเบียร์ ขวดน้ าอัดลม 
 

 
รูปภาพที่ 3.30 ปากฝาจีบ 

   2. ปากเกลียวธรรมดา เช่น ขวดยา และขวดอาหารบางชนิด 

 
รูปภาพที่ 3.31 ปากเกลียวธรรมดา 

   3. ปากเกลียวพิเศษ เช่น ขวดยา ขวดน้ าอัดลม น้ าหวาน เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง 
 

 
รูปภาพที่ 3.32 ปากเกลียวพิเศษ 
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   4. ปากเกลียวล๊อค เช่น ขวดแยม ขวดอาหารที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ 

 
รูปภาพที่ 3.33 ปากเกลียวล๊อค 

   5. ปากคอร์ก เช่น ขวดยาฉีด ขวดน้ าเกลือ ขวดซอสมะเขือเทศ บางยี่ห้อ 
 

 
รูปภาพที่ 3.34 ปากคอร์ก 

   ประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้ว 
   โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้ว ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
    1. ขวดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทน  ไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุของ 

ผลิตภัณฑ์ทนความชื้นได้สูงป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ  และไอน้ าได้ ขวดแก้วแบ่งได้เป็น              
3 ลักษณะ คือ 

     - ขวดปากแคบ (Bottle) ใช้บรรจุของเหลวทั่วไป เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ 
เหล้า เบียร์ ซอสปรุงรส 

     - ขวดปากกว้าง (Jar) คือขวดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากตั้งแต่ 48 
มิลลิเมตรขึ้นไป ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์กึ่งของเหลว เป็นชิ้น ก้อน เช่น น้ าผึ้ง แยม เคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

     - ขวดรูปทรงพิเศษ ใช้บรรจุเคร่ืองส าอาง น้ าหอมที่มีราคาแพง 
   2. หลอดแก้ว หลอดส่วนใหญม่ีรูปทรงกระบอก หลอดแก้วแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
     - หลอดที่มีผนังตรง ใช้ได้กับสินค้าทุกชนิด เช่น ยา เหล้า   
     - ขวดแก้วเล็กๆ (Vials) ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีปริมาณน้อย คอขวด              

มีหลายแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับฝาปิดชนิดต่างๆ เชน่ คอร์ก ยาง พลาสติก และโลหะ 
     - กระเปาะแก้ว (Ampoules) ท าจากแก้วโซดา หรือแก้วที่มีคุณสมบัติ                 

เป็นกลางมี 2 ชนิด คือ กระเปาะแก้วก้านแคบส าหรับบรรจุของเหลว และกระเปาะแก้วก้านกว้าง
ส าหรับบรรจุผง การปิดผนึกใช้วิธีหลอมก้านหลอดให้ละลายติดกัน ใช้เคร่ืองจักรอัตโนมัติ                
เพื่อช่วยในการสร้างบรรจุปิดผนึก 
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    3. ขวดคาร์บอย (Carboys) เป็นแก้วขนาดใหญ่ มีรูปร่างแบบบอลลูนหรือรูปทรง 
กระบอกใช้บรรจุสารเคมีที่กัดกร่อนวัสดุอ่ืนๆ ได้ ขวดคาร์บอยมักเป็นขวดแก้วที่มีสีเขียวอ่อน           
ซึ่งจะมีความทนทานต่อสารเคมีมากขึ้น 

    คุณสมบัติแก้ว 
    ข้อดี ของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ก็คือ ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าและก๊าซได้              

ทนความร้อนได้สูง สามารถแปรรูปใช้ใหม่ได้จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยที่แก้วนั้นมีความใส 
จึงสามารถท าเป็นสีต่างๆเพิ่มความสวยงามได้อย่างง่ายดาย และที่ส าคัญท าให้เพิ่มมูลค่าของราคา
สินค้าที่เราใช้บรรจุขายได้อีกด้วย 

    ข้อเสีย ของมันก็คือ ราคาแพงเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากกระดาษและ
พลาสติก นอกจากนี้แก้วยังมีน้ าหนักมาก แตกหักง่ายและยังสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตอีกด้วย 

   คุณสมบัติท่ีส าคัญของบรรจุภัณฑ์แก้ว 
   1. มีความใสท าให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในอย่างชัดเจน 
   2. สามารถออกแบบให้มีรูปร่างสวยงามตามความต้องการได้ 
   3. มีคุณค าในการน าไปใช้ 
   4. ใช้ความร้อนสูงฆ่าเชื้อโรคได้ 
   5. ไม่ท าปฏิกิริยาใด ๆ กับสินค้าที่บรรจุ ท าให้ผู้บริโภคปลอดภัย 

(ที่มา : https://sites.google.com) 
   2.  เซรามิค 
   ก่อนที่จะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขวดเซรามิคเป็นบรรจุภัณฑ์หลัก และประเทศ

จีนเป็นแหล่งก าเนิดของขวดเซรามิคขวดเซรามิคไม่เพียง แต่เป็นบรรจุภัณฑ์ไวน์เท่านั้น แต่ยังเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยเนื่องจากเป็นงานศิลปะที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท า
ให้ขวดเซรามิคส่งผลกระทบต่อการบรรจุภัณฑ์ที่สูง  ต้นทุนต่ า ต้นทุนการผลิตที่ลดลง                    
และการผลิตขวดพลาสติกและขวดแก้วขนาดใหญ่แทนที่จะกลายเป็นตลาดหลักของตลาด                 
ตลาดเซรามิคขวดและอัดแล้วส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาตลาดบรรจุภัณฑ์สุรา high - end ขวดเซรามิค                  
ในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย  เพื่อแข่งขันกับแก้วขวดพลาสติกแข่งขันเพื่อตลาดมากขึ้น                    
เซรามิค ที่เราพบเห็นภายในบ้าน และสถานที่ต่าง ๆ ที่ถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งที่เป็นถ้วย
จาน หรือ แจกันเซรามิค รวมไปถึงเคร่ืองประดับบ้านต่าง ๆ เราสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
ด้วยกัน ได้แก่ 

   1. เซรามิคที่มีส่วนประกอบหลักเป็นดินเหนียว (Clay) 
   2. เซรามิคที่มีส่วนประกอบของดินเหนียว  ผสมกับวัสดุอ่ืนๆ (Mix)                     

สองวัตถุดิบขั้นต้น เป็นส่วนประกอบหลักส าคัญของเซรามิค  เพื่อใช้ในการผลิตเคร่ืองใช้                    

https://sites.google.com/
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และเคร่ืองตกแต่งภายในบ้าน แต่ยังมีเซรามิคอีกประเภทที่ใช้ในโรงงานผลิตอุตสาหกรรม สามารถ
น ามันออกมาจ าแนก เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

      1. ดิน 
      2.  สารช่วยหลอม 
      3.  ตัวเติม 
      4.  อ่ืน ๆ 
   โดยเราสามารถแบ่งประเภทการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ  โดยสามารถ

น าไปใช้ได้ทุกสถานที่ ทั้งในห้องครัว ห้องท างานของตกแต่งบ้าน ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ หรือ 
เคร่ืองปั้นดินเผา เรายังแบ่งช่วงเวลาของสินค้าที่เคยคิดค้นขึ้นออกมาได้อีกเป็นสองช่วงเวลาด้วยกัน 
ได้แก่ 

   สินค้าในอดีต (Traditional Segments) 
   เป็นสินค้าจ าพวกเคร่ืองใช้ทั่วไปภายในบ้าน และของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ที่มีการ

ประดษิฐ์และคิดค้นกันต้ังแต่ยุคโบราณ และในปัจจุบันยังมีการขายอยู่ทั่วไป ม ี5 ชนิด คือ 
   1. ดินเหนียว (Clay) - ก้อนอิฐ, ท่อน้ า, หลังคา, พื้นดินเหนียว และก าแพง 
   2. วัสดุทนไฟ (Refractories) - ก้อนอิฐส าหรับท าเสาหิน, ซีเมนต์, เซรามิก, 

ปิโตรเลียม 
   3. วัสดุกระจก (Glass) - แก้วบาง (หน้าต่าง), บรรจุภัณฑ์, ไฟเบอร์กลาส                            

(ฉนวนกันความร้อน) 
   4. วัสดุกัดกร่อน (Abrasives) – จากธรรมชาติ เช่น การ์เนต, เพชร และวัสดุ

สังเคราะห์ 
   5. วัสดุซีเมน (Cements) - ถนนคอนกรีต, สะพาน, อาคาร, เขื่อน, บ้าน ทางเดิน 
   สินค้าทันสมัย (Advanced Segments) 
   สินค้าเหล่านี้ ถูกน ามาต่อยอดเพื่อดึงประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดของ

เซรามิคมาใช้งานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ  และการแพทย์ แบ่งออกเป็น  
7 หมวด ได้แก่ 

   1. ยานยนต์ (Automotive) - เคร่ืองยนต์, เบรก, คลัทช์, หัวเทียน, เซนเซอร์,               
กรองอากาศ, ฉนวนกันความร้อน, เคร่ืองท าความร้อน, ตัวควบคุมก๊าซเลือนกระจก และอ่ืน ๆ 

   2. อากาศยาน (Aerospace) - ฉนวนกันความร้อน, พื้นผิวกระสวยอวกาศ,                
เคร่ืองสวมใส่, ใบพัดเซนเซอร์ในเคร่ืองบิน 

   3. สารเคมี (Chemical) - หลอดทดลองฉนวนกันความร้อน, ตัวเร่งปฏิกิริยา 
   4. การเคลือบสี (Coating) - ส่วนประกอบเคร่ืองยนต์, เคร่ืองมือตัด, ชุดป้องกัน              

ในโรงงาน 
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    5. อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) - ตัวเก็บประจุ, ฉนวน, แผงวงจรไฟฟ้า,                      
เสาอากาศ, ทรานซิสเตอร์ 

   6. สิ่งแวดล้อม (Environment) - เซลล์แสงอาทิตย์ 
   7. ความปลอดภยั (Safety) - กรองอนุภาคและแก็ซ, กรองก ามะถัน 
  ประเภทของผลิตภัณฑ์เซรามิค มี 4 ประเภท ดังนี้ 
        1.  เอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware) 
          ท าจากดินเหนียวที่หาได้ในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสีน้ าตาลแดง เนื้อหยาบ           

มีรูพรุนมาก ไม่สามารถป้องกันการดูดซึมของน้ าได้ มีความแข็งแรงต่ าเนื่องจากยังเผาไม่ถึง             
จุดสุกตัว จึงแตกหักง่าย ท าให้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีราคาถูก ปัจจุบันสามารถพบเซรามิคประเภทนี้
ในรูปหมอ้ดิน กระถางต้นไม้ รูปปั้นต่างๆ เป็นต้น  

       2. สโตนแวร์ (Stoneware) 
          จะมีลักษณะเนื้อดินที่หลอมกันแน่นกว่าเอิร์ทเทนแวร์ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีสี

ขาวออกเทา เนื้อหยาบ ผิวขรุขระ มีรูพรุนน้อย ดูดซึมน้ า ไม่เปราะและแตกง่ายเมื่อกระทบกัน 
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะเหมาะส าหรับการใช้สอยในบ้านหรือร้านอาหารทั่วไป 

      3. พอร์ซเลน (Porcelain) 
          เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิคที่บาง เบา มีความหรูหราและทันสมัย เนื้อดินมีความ

แข็งแกรง่มากเน่ืองจากเผาที่อุณหภูมิสูง สีขาว ผิวเนียนเป็นมันวาว สวยงาม เหมาะแก่การใช้ตกแต่ง
เป็นเคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารส าหรับภัตตาคารหรือโรงแรม ไม่บิ่นและแตกง่ายเมื่อ
กระทบกัน แสงสามารถผ่านได้เมื่อส่องไฟ ซึ่งโดยทั่วไปเซรามิคประเภทพอร์ซเลน ประกอบด้วย 
เซรามิคประเภทรีดักชั่นพอร์ซเลน (Reduction Porcelain) เซรามิคประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous 
china) และเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) โดยเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china)  
จะเป็นพอร์ซเลนระดับสูงกว่า วิเทรียสไชน่า (Vitreous china) เนื่องจากไฟน์ไชน่า (Fine china)     
จะมีความขาวนวล แวววาวกว่าวิเทรียสไชน่า (Vitreous china) ซึ่งท าให้ไฟน์ไชน่า (Fine china)       
มีความสวยงาม และเป็นที่นิยมในกลุ่มโรงแรมหรือร้านอาหารระดับ 3 - 5 ดาวมากกว่า 

       4. โบนไชน่า (Bone china) 
          เป็นเซรามิคที่มีความหรูหราเช่นเดียวกันแต่มีส่วนผสมของเถ้ากระดูกซึ่งจะท าให้

เน้ือผลิตภัณฑ์มีความขาวมากขึ้น และมีความโปร่งใส (Translucent) มากกว่า 
   คุณสมบัติหลักสามของแก้วเซรามิค 
    1. ตั้งค่าส่วนบุคคล แสวงหาสนใจชีวิตของผู้คนหลากหลายมากขึ้น และ               

ส่วนบุคคล สามารถตอบสนองทุกคน ดังนั้น มีความต้องการแก้วเซรามิค ผู้บริโภคต่างต้องการ
ผลิตภัณฑ์ลักษณะแตกต่างกัน สีความคมชัดเป็นจ านวนมาก เหมาะมากส าหรับการแสวงหาบุคลิก
ของคนหนุ่มสาว 
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   2. พิจารณาผลิตภัณฑ์ โหมดการท างานและวัสดุที่ใช้ด้านนี้สาม สามารถท าให้
แก้วเซรามิค และตั้งค่าชนิดของจิตวิญญาณการสื่อสารระหว่างผู้ใช้แก้วเซรามิคจะใช้เมื่อพวกเขา            
มีความรู้สึกสีของด้ามจับจะให้ความส าคัญกับแฟชั่นของจิตวิทยาผู้บริโภคไล่ล่า 

   3. แก้วเซรามิคครอบครัว ออกแบบสีเหมาะกับสภาพแวดล้อมครัวเรือนที่มีสี
แตกต่างกัน ลักษณะสีสดใสของคู่รักสามารถเลือกซื้อ และชุดแก้วเซรามิคก็สามารถเพิ่ม                      
ความอบอุ่นและโรแมนติกชีวิตของคุณ 
(ที่มา : http://www.centreceramiquebonsecours.net) (ที่มา : http://th.eoceremic.com) 

 
รูปภาพที่ 3.35 ขวดเซรามิค 

   
   ข้อดีข้อเสียของบรรจุภัณฑ์เซลามิค 
   ข้อดีของเซรามิค 
   -  สวยงาม ดูมีคุณค่า มีความคลาสสิคกว่าพลาสติค โลหะ 
   -  ความแข็งแรงสูง ทน Compressive และ Tensile ได้ด ี
   - ทนทานต่อสารเคมีกว่าโลหะและโพลิเมอร์ 
   - เป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้า (ในบางชนิด) 
   - มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเน่ืองจากความร้อนต่ ากว่าโลหะ 
   - การน าความร้อนต่ ากว่าโลหะ 
   - ในกรณีเคลือบจะมีสีที่ทนทานถาวรกว่าโลหะเคลือบและพลาสติคแบบเทียบกัน

ไม่ได้เลย 
   ข้อเสีย 
   - เปราะ ตกแตกง่าย 
   - มีความยืดหยุ่นตัว (Ductile) ต่ า 
   - ราคาแพงกว่า ต้นทุนการผลิตสูงกว่า 
 
 
 

 

http://www.centreceramiquebonsecours.net/
http://th.eoceremic.com/
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3. นิยามศัพท ์
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 กระดาษ Paper วัตถุแผ่นบางๆโดยท ามาจากใยเปลือก

ไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสม    
อย่างอ่ืน เพื่อช่วยให้คุณสมบัติของ
กระดาษดีขึ้น 

2 กระดาษแก้ว Cellophane เป็นวัสดุที่ท าจากเซลลูโลสในไม้หรือ
พืชเส้นใยอ่ืนๆ โครงสร้างทางเคมีเป็น
กระดาษ แต่รูปร่างลักษณะจัดเป็น
พลาสติก เป็นวัสดุโปร่งแสงและใส 
ความชื้นผ่านได้มาก อากาศผ่านได้น้อย 

3 กระดาษแข็ง Hard Board กระดาษที่มีผิวขรุขระสีคล้ า มีน้ าหนัก
ตั้งแต่ 430 กรัม / ตารางเมตรขึ้นไป     
เหมาะส าหรับงานปกหนังสือ ,ฐาน
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ,บรรจุภัณฑ์ 

4 กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง Wax Laminated 
Paper 

เป็นกระดาษที่มีแว็กซ์เคลือบทั้งสอง
ด้าน มันกันน้ าและแน่น กระดาษไข            
มีลักษณะโปร่งแสง 

5 กระดาษทนน้ ามัน Greaseproof Paper เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการตี
ป่นเป็นเวลานานจนเส้นใยกระจาย 

6 กระป๋อง Can กระป๋องโลหะส่วนมากท ามาจากวัสดุ
โลหะ 

7 กระป๋องฉีดพ่น Metal aerosol กระป๋องสเปรย์ เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท              
อัดความดันที่บรรจุก๊าซท าหน้าที่เป็น
สารขับความดัน 

8 กระเปาะแก้ว Ampoules ท าจากแก้วโซดา หรือแก้วที่มีคุณสมบัติ
เป็นกลาง ส าหรับบรรจุของเหลว 

9 การขนส่ง Transportation การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่ง               
ไปยังอีกที่หนึ่ง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
10 การขายและการจ าหน่าย Sale & Distribution สินค้าที่จ าหน่ายคุณสมบัติตรงตามที่

ลูกค้าต้องการ 
11 การควบคุม Control การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ สามารถ

ด าเนินการได้ตามกระบวนการที่วางไว้ 
เพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายการผลิตที่ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

12 การควบคุมคุณภาพ Quality Control กระบวนกา รตรวจสอบสินค้ า ใน
ระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

13 การจัดตั้งและการ
ปฏิบัติการ 

Install สินค้าบางอย่างจะต้องน าไปติดตั้งก่อน             
จะใช้งานได้ 

14 การจัดหา Procurement การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรือ วัตถุดิบ          
ที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้า 

15 การตรวจสอบ Inspection การตรวจสอบคุณภาพสินค้ าที่ผลิต
ออกมาว่าเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ 

16 การบรรจุภัณฑ์ Packing วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม 
หรือใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ปิดหรือสิ่งอ่ืนๆ 
ที่ปลอดภัย 

17 การบรรจุและการเก็บ Packing & Keeping การบรรจุ การเก็บหลังการผลิต ก่อนส่ง
ลูกค้าหรือตลาด 

18 การบ ารุงรักษา Maintenance การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรต่างๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะ
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

19 การออกแบบบรรจุภัณฑ ์ Packaging Design การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ           
บรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอย
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกัน
ไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้าน
จิตวิทยาต่อผู้บริโภค  โดยอาศัยทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
20 ขวดคาร์บอย Carboys เป็นแก้วขนาดใหญ่มีรูปร่างแบบบอลลูน

หรือรูปทรงกระบอกใช้บรรจุสารเคมี          
ที่กัดกร่อนวัสดุอื่นๆ 

21 ขวดปากกว้าง Jar ข ว ด ที่ มี ข น า ด เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง             
ของปากตั้งแต่ 48 มิลลิเมตรขึ้นไปใช้                      
บรรจุผลิตภัณฑ์กึ่งของเหลว 

22 คน Man ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกะระบบงาน 
23 ความปลอดภัย Safety สภาพที่ไม่มีภยันตราย การท างานที่ไม่มี

อันตรายไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค 

24 คุณภาพ Quality ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตให้มีความเหมาะสม
กับการใช้มีการออกแบบที่ดี และมีการ
ผลิตที่ได้มาตรฐาน 

25 คุณภาพจากประสบการณ์ Experienced Quality คุณภาพที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของ
ผู้ใช้สินค้าเองคุณภาพจะดีไม่ดีอย่างไร
ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ 

26 คุณภาพที่โฆษณา Advised Quality คุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ก าหนดโดยผู้ผลิตหรือผู้ขายเพื่ออ้างถึง 
สรรพคุณ 

27 คุณภาพที่แท้จริง Real Quality คุณภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่
เร่ิมผลิตจนกระทั่งสินค้าหมดอายุ 

28 คุณภาพที่บอกกล่าว Stated Quality คุณภาพที่ก าหนดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

29 เคร่ืองจักร Machine อุปกรณ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเคร่ือง  
เพื่อใช้ท างานทุ่นแรง 

30 ตู้ขนส่งสินค้า Container ตู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่งมีขนาด              
และรูปแบบแตกต่างกันตามวิธีการ
ขนส่ง  

31 ถังโลหะ Metal drum เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้บรรจุผลิตภัณฑ์
เคมีและอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นของเหลว 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
32 นวัตกรรม Innovation การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจ

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด             
การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร 

33 บรรจุภัณฑ์ Packaging ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครอง
ปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้า
อย่างปลอดภัย 

34 บรรจุภัณฑ์แบบ                      
บลิสเตอร์แพ็ค 

Blister Pack บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีพลาสติกครอบ
สินค้า แล้วติดพลาสติกเข้ากับกระดาษ        
ที่พิมพ์ลายอยู่ด้านหลัง 

35 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย Individual Package บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์             
ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้
เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก 
คือเพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์  เช่น              
การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
หรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ  

36 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด Out Package บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่   
ที่ใช้ในการขนส่ง 

37 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Package บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมา เป็นชั้นที่สอง            
มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้า
ไว้ด้วยกันเป็นชุด  

38 บรรจุภัณฑ์พลาสติก
เฉพาะหน่วย 

Individual Package บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอยู่ กับ
ผลิ ตภั ณฑ์ ชั้ น แ รก เ ป็ นสิ่ ง ที่ บ ร ร จุ
ผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย 

39 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขาย
ปลีก 

Consumer Package เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้ไป 
อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ 

40 บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว Flexible Packaging นิยมใช้ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคสูง 
ผลิตและขึ้นรูปจากฟิล์มหลายชนิดจน
ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง 
ทนต่อความร้อน และความดันสูง  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
41 ผลิตภัณฑ์ Product สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนอง   

ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับ
ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจ
มี ตั ว ต น ห รื อ ไ ม่ มี ตั ว ต น ก็ ไ ด้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ 

42 แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก Tinplate เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามา ชุบผิวด้วยดีบุก
ที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.75 

43 แผ่นเหล็กไร้ดีบุก Tin Free Steel, TFS เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามาชุบผิวด้วย
โครเมียมและโครเมียมออกไซด์ 

44 แผ่นอลูมิเนียม Aluminum Foil เป็นโลหะผสมของอลูมิเนียมกับโลหะ
อ่ืน 

45 พนักงานขายที่ไร้เสียง Silent Salesman บรรจุภัณฑ์จะต้องจะท าหน้าที่บอกกล่าว
สิ่งต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอก
ข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า   
และนอกจากนั้นจะต้องมี รูปลักษณ์              
ที่สวยงามสะดุดตา 

46 พลาสติก Plastic สารที่สามารถท าให้เป็นรูปต่างๆ ได้ด้วย            
ความร้อน พลาสติก เป็นพอลิ เมอ ร์  
ขนาดใหญ่มวลโมเลกุลมาก ใช้เป็นวัสดุ                
บรรจุภัณฑ ์

47 พลาสติกพีพ ี PP เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทาน 
ทนต่อความร้อน และสารเคมี ป้องกัน
การซึมผ่านของความชื้นได้ดีใช้เป็นขวด
ซอสมะเขือเทศ 

48 พลาสติกพีวีซ ี PVC เป็นวัสดุมีความแข็งแรง เหนียวและ
ทนทาน มีความต้านทานต่อไขมันได้ดี 

49 พลาสติกเพท PET เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติโปร่งใส แข็งแรง
ทนทานป้องกันการซึมผ่านของอากาศ
ได้ด ี

50 พลาสติกเอชดีพีอี HDPE เป็นวัสดุมีความเหนียวแข็งแรง ป้องกัน 
การซึมผ่านของน้ าและความชื้นได้ดี 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
51 พลาสติกแอลดีพีอี LDPE เป็นวัสดุที่มีความเหนียวและมีความ

ยืดหยุ่นสูง ป้องกันการซึมผ่านของ
ความชื้นได้ดี ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ถุงใส่
ขนมปัง 

52 เยื่อไม้ Wood  Pulp ประเภทของวัสดุที่ถูกสร้างขึ้น โดยการ
แปรรูปไม้ที่เก็บจากต้นไม้ 

53 วัสดุ Material สิ่งที่น ามาท าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ มีทั้ง
วัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้มาจากสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิต เช่น ไม้ ขนสัตว์ ไยไหม 
เปลือกหอย ดินเหนียว หิน ทราย และ
วัสดุสังเคราะห์ เช่น พลาสติก เส้นใย
สังเคราะห์  

54 หลอดบีบ Collapsible tube หลอดบีบ เป็ นบรรจุ ภั ณฑ์ที่ ใ ช้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง 

55 หิน Rocks มวลของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิด
เดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกัน        
อยู่ตามธรรมชาติ 

56 หินปูน limestone เ ป็ น หิ น ใ น ก ลุ่ ม หิ น ต ะ ก อ นมี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันในหมู่นักธรณีว่า 
แร่แคลไซต ์

57 อลูมิเนียม Aluminum เป็นโลหะที่พบในชีวิตประจ าวัน และใช้
ในงานต่างๆ รองจากเหล็ก และทองแดง 
เช่น ใช้ท าภาชนะในครัวเรือน ของใช้
อ่ืนๆ 

58 อากาศยาน Aerospace (อุตสาหกรรม) เกี่ยวกับอากาศ และ
อวกาศ คือการท าเคร่ืองบินและยาน
อ ว ก า ศ ,ก า ร บิ น ใ น อ า ก า ศ แ ล ะ             
การท่องเที่ยวไปในอวกาศ 

59 อ าพัน Amber อัญมณีธรรมชาติชนิดหนึ่ง โดยจะเป็น
ลักษณะของซากดึกด าบรรพ์ของเหล่า
ยางไม้ต่างๆ  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
60 อิเล็กทรอนิกส์  Electronics เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า

ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า 
61 เอิร์ทเทนแวร์ Earthen ware เคร่ืองปั้นดินเผาไม่เคลือบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

บทที ่4 

การวิเคราะห์การพัฒนา 

 เป็นการวิเคราะห์การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์กรณีศึกษา บริษัท 

เอ็มเอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด คณะผู้จัดท าโครงงานได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 

2562 เวลา 09.00 น. โดย คุณพิมพัฒน์ พึ่งสุจริต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้น าคณะผู้จัดท าโครงงานเข้า

เยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆและท่านวิทยากรทางบริษัทได้อธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

บรรจุภัณฑ์ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

รูปภาพที่ 4.1 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท เอ็มเอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 

1. การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าส าเร็จรูป    

  ขั้นตอนท่ี 1 น้ าหนักมาตรฐาน น้ าหนักกระดาษต่อพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยเป็นกรัม            

ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร หรือ ปอนด์ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางฟุต น้ าหนักมาตรฐานมีความสัมพันธ์          

ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษ โดยเฉพาะความแข็งแรงของกระดาษจะพบว่ากระดาษ              

ทุกประเภทจะต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวข้องกับมาตรฐานถึงแม้ว่าคุณสมบัตินี้ไม่ได้เป็นคุณสมบัติ             

ที่จะน าไปใช้ความสัมพันธ์กับงานโดยตรง แต่ก็มีกับคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นอย่างมากกระดาษชนิ ด

เดียวกันความแข็งแรงของกระดาษจะเพิ่มขึ้น เมื่อน้ าหนักมาตรฐานเพิ่มขึ้นจึงใช้ในการแบ่งชั้น
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คุณภาพของกระดาษหรือเกรดกระดาษการเลือกใช้กระดาษนั้นมักเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ            

ที่ต้องการโดยใช้ระดับมาตรฐานเดียวกันเป็นเกณฑ์ตัดสินเสมอ 

 

รูปภาพที่ 4.2 ตราชั่งน้ าหนักกระดาษ 

  ขั้นตอนท่ี 2 ความต้านทานการฉีกขาด เป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาความ

แข็งแรงของวัสดุ ส่วนมากใช้ทดสอบกับกระดาษ เนื่องจากเป็นการทดสอบที่ง่ายและอุปกรณ์             

ไม่แพงมากนักการทดสอบความต้านทานการฉีกขาดมีอยู่หลายวิธี วิธีที่มีการใช้กันมาก คือ การใช้

เคร่ืองมือที่มีชื่อว่า Elmendorf เป็นการวัดพลังงานที่ใช้ในการฉีกกระดาษออกจากกัน ค่าพลังงาน           

ที่วัดได้จากสเกลบนเคร่ืองจะแปลงมาเป็นแรงที่ใช้ในการฉีกกระดาษ 

 

รูปภาพที่ 4.3 ความต้านทานการฉีกขาด 

   ขั้นตอนท่ี 3 การดูดซึม ความสามารถในการดูดซึมน้ าของกระดาษในพื้นที่ 1 

ตารางเมตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีหน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตรใช้ส าหรับทดสอบกับกระดาษ

เหนียวและแผ่นลูกฟูก ค่านี้จะบอกถึงของเหลวที่ใช้กับกระดาษ เช่น น้ ากาวเหลว, หมึกพิมพ์ จะซึม

เข้าไปในเนื้อกระดาษได้มากน้อยเพียงไร และมีความสัมพันธ์กับความแข็ งแรงของกระดาษ                   

ในกรณีที่เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ถ้ามีค่าการดูดซึมน้ าหนักมาก ย่อมมีผลต่อค่าความแข็งแรงของ

กล่องลดลงจึงไม่ควรน ากล่องนี้ไปบรรจุผลิตภัณฑ์ ประเภท อาหารแช่แข็ง , ผัก, ผลไม้ เป็นต้น

เพราะควรเลือกใช้กล่องที่มีการเคลือบไขที่ผิวของกล่องแทน                                 
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2. ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์    

   ปัญหาด้านการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์    

   ปัญหาด้านการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์จะมีปัญหาตรงที่ไม่มีเคร่ืองมือ

ตรวจสอบที่แน่นอนใช้การประเมินด้วยสายตาในการตรวจสอบ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้       

อาจเกิดได้หลายปัจจัย เช่น สายตาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสายตาปกติ บางคนสายตายาว              

บางคนสายตาสั้น แล้วด้วยอายุของพนักงานอาจท าให้การมองเห็นได้ไม่ชัดเจน  

   วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์   

   การแก้ปัญหาด้านการตรวจสอบบริษัทได้น าตราชั่งมาช่วยในการตรวจสอบ              

โดยการวัดที่น้ าหนัก เพราะจ านวนสินค้าที่บรรจุในแต่ละกล่องจะมีน้ าหนักที่เป็นมาตรฐานเอาไว้

ตรวจสอบสินค้า หากน้ าหนักที่ชั่งลดอาจหมายถึงจ านวนสินค้าที่ใส่ไม่ครบ หรือกล่องเกิดเปื้อนน้ า

จะท าให้กล่องมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นมา                       

3. น าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต   

   3.1 น าความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ไปใช้ในสื่อการเรียนการ

สอน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล      

   3.2 ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานที่บริษัทจะท าให้ได้เห็นถึงวิธีการท างาน

จริง ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้    

   3.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์                   

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความพอประมาณมาปรับใช้กับค่าใช้จ่ายในการจัดท า

 โครงงาน           

   ทางคณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้มาใช้              

ในการจัดท าโครงการคือการคิด วิเคราะห์ ด้านต้นทุนต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา หรือ การท างาน              

ให้มีการใช้จ่ายที่ประหยัด มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และน า

ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และควรระมัดระวัง              

ในขั้นตอนปฏิบัติ ให้มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน                    

ใช้สติปัญญาในการจัดท าโครงการ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงานที่ 

บริษัทเอ็มเอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด ในส่วนของการบรรจุภัณฑ์ จากที่ได้ไปท าการศึกษาคณะผู้จัดท า

ได้ศึกษาในเร่ือง “การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าส าเร็จรูป” ท าให้ทราบถึง

ขั้นตอนในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ลังพลาสติกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ

ลูกฟูก ของบริษัทเอ็มเอส ซี พีอาร์ สองจ ากัด มีบทสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้ 

สรุป          

 จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ท าให้ผู้จัดทราบถึงวิธีการท างานและขั้นตอนการ

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ว่ามีการทดสอบอย่างไรก่อนน ามาบรรจุสินค้า เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ได้

มาตราฐานสามารถรองรับแรงกระแทกจากสินค้าได้และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด               

ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยการประเมินทางสายตาหรือการชั่ งน้ าหนักให้ตรงตามมาตรฐาน              

ที่บริษัทก าหนดไว้ เพื่อหาร่องรอยความเสียหายที่อาจเกิดจากความชื้นและการฉีกขาดระหว่าง

จัดเก็บหรือจากการถูกสัตว์แมลงกัดแทะ 

ข้อเสนอแนะ           
 1.  ควรมีอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการ
ตรวจสอบ           
 2. ควรจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ในสถานที่ที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิด
จากความชื้น           
 3. รักษาความสะอาดและควรมั่นท าความสะอาดให้ทั่วทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของหนู 
ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 
 ควรมีการซ้อมก่อนพีเซ้นจริง เช็คเนื้อหาเพาเวอร์พ้อยว่าครบหรือไม่ก่อนเร่ิม             
พีเซ้นและกลับไปแก้ไขโมเดลให้ความสวยงาม  
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
 
ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 
1 ค่าใช้ในการท าโมเดล 800 บาท 
2 ค่าปริ้นเอกสาร 1,500 บาท 
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบริษัท เอ็มเอส ซี พีอาร์ สอง จ ากัด 200 บาท 
4 ค่าเข้าเล่มหน้าปกโครงการ  700 บาท 

รวม 3,200 บาท 
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