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 บทคัดย่อ 

 การศึกษาการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของบริษัท อุตสาหกรรม 
หลอด อลูมิเนียม จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ
ของบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของ 
บริษัทอุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 จากการที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษา พบว่า การลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง
กระดาษใช้บรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ า เรียกว่า Reuse เช่น การใช้กล่องบรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ าแบบ
หมุนเวียน ท าให้เกิดการลดต้นทุนในการสั่งซื้อเพื่อสร้างผลก าไรให้แก่บริษัท ซึ่งได้น าเสนอข้อมูล
ต่อคณะกรรมการด้วยโปรแกรม Power Point และจัดท าเป็นรูปเล่มโครงการโปรแกรม Microsoft 
Word บรรลุตามเป้าหมายของการจัดท าโครงการในคร้ังนี้จึงท าโครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ผลการด าเนินการโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และประโยชน์ที่
ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท อุตสาหกรรม หลอดอลูมิเนียม จ ากัด ในเร่ือง ศึกษาการ
ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด   โดย
น าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนของการใช้บรรจุภัณฑ์โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้า 
และสามารถน าความรู้ได้รับไปต่อยอดทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น การคัดสรรบรรจุภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ได้น าข้อมูลไปเผยแพร่ ทางเว็ปไซต์ www.atc.ac.th  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในกรณีศึกษาหัวข้อเร่ืองการศึกษาการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ
ของบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ฉบับนี้ได้ส าเร็จเรียบร้อยทุกอย่างด้วยความตั้งใจ
ของคณะผู้จัดท าโครงการและบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจส่วนของการท าโครงการเล่มนี้ที่ได้
ช่วยให้ค าแนะน าในส่วนที่ขาดหรือข้อมูลยังไม่ครบของการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง
กระดาษ ขอขอบพระคุณ บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ที่สละเวลาที่ให้เข้าไปศึกษา
ดูงานในกิจการของบริษัทและให้ข้อมูลที่ชัดเจน ท าให้สามารถท ารูปเล่มได้อย่างสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์อ าไพ อุทัย ที่คอยให้ค าปรึกษาในการท ารูปเล่มรูปแบบ
ต่าง ๆ คอยแนะน า ชี้แจงในส่วนที่ผิดและบอกวิธีแก้ไขให้ถูกต้องในระยะ เวลาในการจัดท า
โครงการเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยช่วยแนะน า ส่งเสริม ให้ก าลังใจทุก
ช่วงเวลาและขอบคุณเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่ช่วยคิด วิเคราะห์ ท ารูปเล่ม ออกแบบโมเดลได้ส าเร็จ
สมบูรณ ์
 คณะผู้จัดท าหวังว่าข้อมูลที่ได้ศึกษาและได้ท ารูปเล่มนี้จะช่วยให้ รุ่นน้องหรือ
บุคลากรทั่วไปได้ศึกษาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัย
มา ณ ที่นี ้
 

คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ท าจากวัสดุใด ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้ม 

ป้องกัน ล าเลียง จัดส่ง และน าเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้

หรือผู้บริโภค การบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากในการปกป้องสินค้าด้านความสวยงามหรือความ

ปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บสินค้า การขนส่ง การจ าหน่ายรวมถึงความปลอดภัยของสินค้าและท าให้ดู

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่เลือกไม่

เหมาะสมหรือไม่ถูกลักษณะกับสินค้าจะท าให้สินค้าเกิดความเสียหายได้และอาจจะหาสินค้าได้ยาก 

จึงต้องมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยส าหรับสินค้า ในปัจจุบันมีการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์มากมายหลายชนิดสามารถเก็บรักษาสินค้า ใช้เก็บสินค้าที่เหมาะสมกับขนาด

ของสินค้าเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและมีความแข็งแรงทนทาน การเลือกบรรจุภัณฑ์ ต้อง

ค านึงถึง องค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการด้วยกัน รวมถึงต้องเข้าใจถึงกระบวนการท างานวิธีการ

บรรจุภัณฑ์ ความประหยัดในการใช้พื้นที่เก็บรักษาหรือการขนส่งการเลือกบรรจุภัณฑ์ การเลือก

บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพื่อให้ความปลอดภัยส าหรับสินค้า วัสดุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์มีหลาย

ประเภทได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษมีราคาต้นทุนที่ถูกแต่ไม่ทนทานและไม่กันน้ า บรรจุภัณฑ์

พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากเหนียวและกันน้ าได้ บรรจุภัณฑ์โลหะมีความ

แข็งแรงมากที่สุดแต่มีราคาที่สูงและน้ าหนักมากในการเลือกชนิดบรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องให้เกิดความ

ประหยัดลดต้นทุน ความเหมาะสม ความทนทาน และความปลอดภัยของสินค้า 

 บริษัทอุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท 

หลอดยา หลอดยาสีฟัน หลอดครีม หลอดกาว บริษัทจึงมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง

กระดาษเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและความเสียหายของ

สินค้า โดยเลือกใช้กลยุทธ์แนวทางในการลดต้นทุนของการใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษให้

ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อสร้างผลก าไรให้บริษัทอุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ดังนั้น 
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 คณะผู้จัดท าจึงท าการศึกษาการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่

ใช้ในการบรรจุหลอดอลูมิเนียม กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัดโดยน า

ข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนของการใช้บรรจุภัณฑ์โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้า 

และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งน้ีมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจในอนาคตทั้งนี้ทางคณะ

ผู้จัดท าโครงการได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักการความมีเหตุผลและความ

พอประมาณมาปรับใช้ให้เหมาะสมในการด าเนินการโครงงานและยังสามารถน าความรู้ที่ได้ รับไป

ต่อยอดทักษะในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อศึกษาการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประ เภทกล่องกระดาษของบริษัท 
อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 

 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรม 
หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 

 3. เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพต่อไป 

 4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

 1. ทราบวิธีการการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของบริษัท
อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 

 2. ทราบวิธีการใช้กลยุทธ์ในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของ บริษัท อุตสาหกรรม 
หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 

 3. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

 4. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการวางแผนการด าเนินงานโครงการ  
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 
บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ผลิตบรรจุภัณฑ์หลอด

อลูมิเนียมส าหรับครีมเปลี่ยนสีผม ยาครีม กาว ยาสีฟัน ปัจจุบันเราเป็นผู้ผลิตหลอดอลูมิเนียมที่มี
ก าลังการผลิตเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ด้วย 6 สายการผลิต มีก าลังในการผลิต 150 ล้าน
หลอดต่อปี  ท าให้เราสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายขนาดและรูปแบบได้อย่าง
รวดเร็วเราใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต 4 สีที่สามารถตอบสนองดีไซน์ใหม่ ๆ ทั้งการพิมพ์สีพื้นสด 
การพิมพ์แบบเม็ดสกรีน เคลือบเงา เคลือบมุก เคลือบเมททัลลิค เคลือบประกายเพชรทางบริษัท 
สามารถผลิตหลอดได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าของท่าน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 รูปป้ายหน้าบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 
 



4 
 

แผนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนทีบ่ริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 
 
ผังองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ผังองค์กร บริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 

 
นโยบายคุณภาพ 

 บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัดมีนโยบายที่จะผลิตสินค้าที่มีควา
ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับกฎหมาย และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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วิสัยทัศน์ 
 บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัดมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการ
ผลิตหลอดบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่มี
ความสามารถ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในระดับสากล อย่างยั่งยืน  

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 
 บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด เป็นผู้ผลิตด้านหลอดยา หลอดครีม 
หลอดยาย้อมผม หลอดยาสีฟัน หลอดกาว หรือหลอดสินค้าต่างๆที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้
สินค้าที่ผลิตจากบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัดส่งออกขายทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ ทางบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัดได้รับการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการ
ผลิตอย่างต่อเนื่องบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัดได้รับสิทธิบัตรมากมายใน
อุตสาหกรรมทางด้านนี้ ความจริงใจและการท างานอย่างหนักของเราตัวช่วยส าคัญที่ท าให้เราก้าว
ไปถึงคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 
 

ภาพท่ี 2.4 หลอดอลูมิเนียมส าหรับบรรจุ เคร่ืองส าอาง 
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ภาพท่ี 2.5 หลอดอลูมิเนียมส าหรับบรรจุ อาหาร 

 

 

 ภาพท่ี 2.6 หลอดอลูมิเนียมส าหรับบรรจุกาวเคมีภัณฑ์ 
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  ภาพท่ี 2.7 หลอดอลูมิเนียมเคลือบขาว 

 

ภาพท่ี 2.8 หลอดอลูมิเนียมส าหรับบรรจุยา 

 

ภาพท่ี 2.9 หลอดอลูมิเนียม พิมพ์ส ี
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ภาพท่ี 2.10 หลอดอลูมิเนียม 

อ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

http://www.atitube.com/about.html 
http://www.industry.in.th/dip/productdetails.php 

  

http://www.atitube.com/about.html
http://www.industry.in.th/dip/productdetails.php
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าโครงการน้ี เพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์
ประเภทกล่องกระดาษ กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด โดยมีทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 1. ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ 
 2. ประเภทของบรรจุภัณฑ ์
 3. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ 
 4. การประหยัดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 
 5. แนวคิดการน าหลักการ 3 R เข้ามาใช้ในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 
 6. นิยามศัพท์ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
  1. ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ 

ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์นั้น มีมานานกว่าสองศตวรรษแล้ว โดยเร่ิมต้นจาก
การที่ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าการใช้งานของบรรจุภัณฑ์
นั้นจะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุและเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าที่เคย  มีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึง     
ความซับซ้อนของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์ มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษา
และป้องกัน ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีก
หรือผู้บริโภคที่สั่งสินค้าโดยตรง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถ
เคลื่อนที่ไปไหนต่อไหนได้ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วน แสดงรายละเอียด การใช้หรือ
แม้แต่เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์เอง 
 ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่มนุษยชาติเกิดมาในโลกนี้ ความพยายามอยู่รอด
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน เร่ิมต้นจากสมัยการท าเกษตรกรรมสืบต่อด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในศตวรรษที่ 20 การประกอบอาชีพได้เปลี่ยนโฉมจากการเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อบริโภคเองมาเป็น
เพาะปลูกหรือผลิตเพื่อการจ าหน่ายเช่นเดียวกับวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์จากอดีตมาถึงปัจจุบัน
เร่ิมด้วยบทบาทจากการปกป้องรักษาคุณภาพสินค้า พัฒนามาเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
บริโภคและโฆษณาสินค้าไปในตัว นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนส าคัญในการช่วยรักษา
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สภาพแวดล้อมด้วยสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการผลิตจากประเทศกสิกรรมมาเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม ท าให้คนชนบทละถิ่นฐานของตัวเองมาเป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้นเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ สถานะความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะ
เตรียมอาหารให้ครอบครัวและตัวเอง เวลาส่วนใหญ่ใช้ในการท างานปกติและท างานล่วงเวลายังไม่
รวมถึงเวลาในการสัญจร บรรจุภัณฑ์ที่จะอ านวยความสะดวกในการเตรียมอาหารเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ด้านเวลาที่จ ากัดของตัวเองจึงได้อุบัติขึ้น ตัวอย่างเช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและอาหารกระป๋องชนิด
ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากเวลาอันจ ากัดนี้เอง ท าให้พฤติกรรมที่ใช้ในการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไปด้วย 
การซื้ออาหารจากซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ที่สะดวกในการเดินทางซึ่งมีอยู่ทั่วไปในระยะไม่เกิน10 
กิโลเมตร สินค้าที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์สโตร์หรือคอนวีเนียนสโตร์จ าต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถสนองความต้องการของคนเมืองตามที่ได้กล่าวถึง สภาวะความเป็นอยู่และนิสัยการจับจ่าย
ใช้สอยที่เปลี่ยนไปดังที่กล่าวมานี้  ส่งผลให้เกิดการวิวัฒนาการทางด้านบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้ง
กระบวนการผลิตต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป วิวัฒนาการของบรรจุ
ภัณฑ์ดังกล่าวย่อมหนีไม่พ้นการศึกษาวิจัยพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์และวิวัฒนาการของกระบวนการ
ผลิตอาหารผู้อุปโภคบริโภคในปัจจุบันมีความต้องการแตกต่างกันแปรตามอายุ เพศ ศาสนา สถานะ 
ความเป็นอยู่ เป็นต้น มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในประเทศที่มีบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐานย่อมมี
ความเป็นอยู่ที่ดีกว่า สืบเนื่องจากความสามารถในการรักษาคุณภาพอาหาร การผลิตป้อนสู่ตลาดเป็น
จ านวนมากด้วยเคร่ืองจักรท าให้ราคาต่อหน่วยต่ าลงและสามารถบริโภคได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยไม่
แบ่งแยกวรรณะทางด้านเศรษฐกิจ ตัวอย่างของนมกล่องเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการ
รณรงค์ให้เด็กนักเรียนทั่วทั้งประเทศได้ดื่มนมระหว่างอาหารกลางวัน จากการพัฒนาของ   บรรจุ
ภัณฑ์นมกล่องที่บรรจุในสถานะปลอดเชื้อท าให้สามารถเก็บได้นานและสามารถจัดส่งไปยังชนบท
ไกลๆ ได้ ส่งผลให้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวนหลายพันล้านบาทต่อปีแจกนมให้เด็ก
นักเรียนเพื่อสร้างให้เยาวชนรุ่นหลังได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 
ตัวอย่างการวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์นมกล่องนี้ ย่อมท าให้สุขภาพอนามัยของอนุชนรุ่นหลังดีกว่า
รุ่นบรรพบุรุษ จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีต ช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดในยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตขณะที่ก่อนหน้านั้น 
กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงานของกรรมกร และผลผลิตที่ได้ก็มี
จ านวนน้อย เคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าจ านวนมากจึงได้  ถูกน าไปใช้ เพื่อเพิ่มจ านวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นยังรวมไปถึงการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ด้วยในช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะที่ ปิดผนึกและถูกหลักอนามัย นั่นคือ
กระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก   (Tin Can) 
 มนุษย์เรามีวิวัฒนาการจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่ง เช่นนี้ตลอดมา สิ่งนี้จะส่งผล
สะท้อนต่อปัจจัย หรือองค์ประกอบในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก จากแรกเร่ิมที่มนุษย์อยู่ 



10 

 

รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และด ารงชีวิตง่ายๆ ด้วยการอาศัยผลิตผลจากการเพาะปลูก หรือการเลี้ยงสัตว์
เพียงจ านวนไม่มาก มีการพึ่งพาอาศัยและติดต่อกันในกลุ่มใกล้เคียงเท่านั้น 

 ต่อมาเมื่อจ านวนประชากรมีมากขึ้น มีการแบ่งกลุ่มอาศัยออกเป็นหมู่เหล่า การ
ผลิตเฉพาะเพียงบริโภคในครอบครัวเร่ิมไม่พอเพียง จึงเร่ิมมีระบบการแลกเปลี่ยนที่กว้างขวางขึ้น 
ในที่สุดระบบการผลิตก็เปลี่ยนรูปไปเกิดเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม(Mass Production) ขึ้น การ
แลกเปลี่ยนสิ่งของเคร่ืองใช้ หรืออาหาร จึงขยายวงจากบุคคลใกล้เคียงไปเป็นการแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลในกลุ่มอื่น ในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นในระยะแรกของการแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายสิ่งของ
เคร่ืองใช้ที่มีการแลกเปลี่ยน ก็อาศัยภาชนะตามพื้นบ้านที่ใช้กันอยู่ในครัวเรือนตามสะดวก แต่ต่อมา
เมื่อการแลกเปลี่ยนขยายขอบเขตจนถึงขนาดมีการซื้อขาย และขยายขอบเขตวงกว้างออกไปมากๆ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาท เร่ิมมีการคิดค้นและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่ อสนอง
ความต้องการในแต่ละกรณี เช่น ใช้ใบไม้มาท ากระทง ห่อขนม เอากิ่งไม้หรือเปลือกไม้มาสานท า
กระจก ชะลอม ตะกร้า ฯลฯ ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานมาจากการคิดค้นจากวัสดุธรรมชาติ 
และพัฒนามาเป็นบรรจุภัณฑ์ในยุคต่อ มา ซึ่งได้มีการคิดค้นวัสดุชนิดอ่ืนๆ ที่จะสามารถตอบสนอง
ประโยชน์ในการบรรจุภัณฑ์ได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาถึงวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว เราจึงอาจแบ่งประเภทของ
บรรจุภัณฑ์ออกได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ประเภท คือ -บรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ธรรมชาติ
ได้สร้างหีบห่อขึ้นเพื่อป้องกันและรักษาผลผลิตทางธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมและชาญฉลาด โดย
สร้างให้มีความเหมาะสมกับผลผลิตแต่ละชนิดไป อาทิเช่น เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ เป็นต้น -บรรจุ
ภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น โดยได้คิดประดิษฐ์จาก
วัสดุต่าง ๆ เพื่อสนองประโยชน์นานาประการ เช่น เพื่อคุ้มครองป้องกันผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวก
ในการขนส่ง เพื่อการส่งเสริมการจ าหน่าย ฯลฯ 

ส าหรับประเทศไทยเรา ค าว่า “ บรรจุภัณฑ์ ” ดูจะเป็นค าใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่
คุ้นเคยนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถยิ่ง จะ
เห็นได้จากวิธีการน าเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เช่น การใช้ใบกล้วย ใบตาล 
ทางมะพร้าว ใบเตย ฯลฯ มาคิดประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่าง ๆ การจักสานภาชนะต่าง ๆ จากไม้
ไผ่ หวาย ต้นหญ้า ปอ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีรูปร่างลักษณะสวยงาม แปลกตา และสามารถสนอง
ประโยชน์ได้อย่างดีในแต่ละกรณี เหมาะกับการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ เช่น อาหารทั้งที่เป็นของแห้ง
หรือมีน้ า หรือสิ่งของที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอ่ืน ๆ 

 จากการที่มนุษย์ได้คิดน าวัสดุที่มีตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ยังไม่สิ้นสุด
เมื่อเกิดความต้องการขยายให้กว้างขึ้น เช่น การขยายขนาด และจ านวนของสินค้า การเคลื่อนย้าย
ของใหญ่ ๆ จ านวนมากต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และแม้เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
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การตลาดมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ก็เข้ามามีบทบาทใช้เป็นเคร่ืองมือในทางการตลาดด้วย เช่น ใช้เป็น
เคร่ืองช่วยในด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย ดังนั้นจึงได้มีการค้นคว้าคิดประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์แบบ
ใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุง และค้นหาวัสดุที่ใช้ในการบรรจุให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จนในที่สุดปัจจุบัน
เรามีวัสดุที่ใช้เพื่อการบรรจุภัณฑ์มากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ แผ่นโลหะ ใย
สังเคราะห์ แก้ว พลาสติก ไม้ ฯลฯ กล่องกระดาษแข็งก็ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางด้วย เพราะมีน้ าหนัก
เบาสามารถพิมพ์ทับลงไปได้ง่าย บนแผ่นกระดาษก่อนที่จะน าไปท าแบบบรรจุ อีกทั้งยังเป็นการ
ประหยัดพื้นที่อีกด้วย กล่องโลหะ ก็ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในเวลานั้น 
เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่า การใช้กล่องกระดาษแข็ง โดยเฉพาะสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนม
ปังกรอบ หรือ ขนมหวาน ท าให้ระดับความต้องการ ที่จะเก็บ รักษาสินค้าเพิ่มจ านวนมากขึ้น หัน
กลับมามองในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันนี้เทคนิคในการผลิตได้ก้าวไกลไปมากพอที่จะท าให้บรรจุ
ภัณฑ์โลหะเหล่านี้มีรูปแบบหรือรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการผลิต รวมถึงพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่ งขึ้น เราจึงน ามาใช้ในทุกวันนี้เทคนิคการ
พิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ืองเทคนิคการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่
มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อนั้นจ าเป็นต้องมีติดอยู่บนภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็น วัสดุ
ประเภทไหนก็ตาม ขวดแก้ว หม้อดินเผา กล่องหรือกระป๋องโลหะ กล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษ
ห่อธรรมดา ๆ ต่างก็ต้องมีฉลากที่จะบอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้น ผลที่ตามมานั้นไปไกลเกินคาดใน
เร่ืองของการเพิ่มคุณค่า และความสนใจให้กับสินค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น รูปภาพสีสดชัดเจน ที่อยู่บน
กล่องผงซักฟอก ย่อมจะดึงดูดผู้บริโภคมากกว่าตัวผงซักฟอกเอง เป็นต้น 

การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของ ตรา
สัญลักษณ์ยี่ห้อ และรายละเอียดของสินค้าให้เหมาะสมพอดี ท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้นแต่
สามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด้วยผลประโยชน์ที่ เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบ
ห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน กับร้านขายของบนถนนในอดีต ก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าจะค่อนข้างแย่ที่
ต้องลดจ านวนพนักงานลงก็ตาม พัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์
รูปแบบ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยครั้ง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้นๆ  

ปัจจุบันตราของผลิตภัณฑ์ ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับ ตัวของผลิตภัณฑ์ และ
ดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รูปแบบที่ประสบ
ความส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้น  ถูกท าให้ เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียว และในอีก
หลายกรณี ที่การออกแบบได้ถูกหล่อหลอม ให้เป็นพื้นฐานอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดั งที่เราได้
เห็นทุกวันนี้ มิติใหม่ของศิลปะและการออกแบบที่กล่าวถึงได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่เรายอมรับ 
กันในปัจจุบัน พร้อมไปกับความใหญ่โต และ ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรม สื่อโฆษณาการ
แข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ไม่มีทางที่จะเข้มข้นมากไปกว่านี้ และนั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ 
เ ป็ น ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ส า คั ญ ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง ไ ป สู่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
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ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน ซึ่งความส าคัญของบรรจุภัณฑ์มีอยู่หลาย
ด้าน ดังนี ้
 1. การปกป้องคุ้มครองสินค้า บรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในให้ปลอดภัย
จากแรงกระแทก แรงกดทับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษาในโกดัง และในร้านค้า
ปลีก รวมถึงคุ้มครองจากการลักขโมย แสงแดด ความชื้น และความร้อน จนกระทั่งสินค้าถึงมือ
ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย 

2. การรองรับ รวบรวม และห่อหุ้มสินค้า บรรจุภัณฑ์ท าให้เกิดความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 

3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บรรจุภัณฑ์จะแสดงให้ผู้บริโภคเห็นตัวสินค้า หรือ
บ่งบอกว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในคืออะไร ใครเป็นผู้ผลิต มีวิธีการใช้และการเก็บรักษาอย่างไร ผลิต
และหมดอายุเมื่อใด  
  4. ให้ความสะดวกกับผู้ผลิตและผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์จะอ านวยความสะดวกในการ
บรรจุสินค้าลงไป ระหว่างการเก็บรักษา การขนส่ง และเมื่อถึงมือผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์ควรมีความ
สะดวกในการจับถือ พกพาง่าย รวมทั้งควรเปิดและน าสินค้ามาใช้งานได้สะดวก ถ้าใช้ไม่หมด
สามารถปิดฝาเก็บไว้ใช้ในคร้ังต่อไป หรือหลังจากใช้งานสามารถน าบรรจุภัณฑ์นั้นกลับมาใช้ใหม่ 
หรือน าไปใช้งานอย่างอื่นได้ 
  บทบาทหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ 
  เมื่อได้ทราบถึงความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ไปแล้ว ในส่วนของบทบาทหน้าที่
ส าคัญของบรรจุภัณฑ์ในอดีตนั้น บรรจุภัณฑ์มีบทบาทในด้านการเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพใน
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางด้านการตลาดกันมากขึ้น จึงมีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น เน้นไปในด้านความสวยงาม 
ความคิดสร้างสรรค์ และความสะดวกสบายในการน าไปใช้ ดังนั้นในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์จึงมี
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 
  1. Contain ท าหน้าที่รองรับสินค้าให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือตามรูปร่างของ บรรจุ
ภัณฑ์นั้น ๆ 
 2. Protect ท าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
เสื่อมสภาพไปกล่าวคือช่วยคงสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต้ังแต่โรงงานผลิต 

3. Preserve ช่วยคงคุณภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนถึงมือผู้บริโภค 
4. Identify หรือ Inform คือท าหน้าที่บ่งชี้หรือแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของ 
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สินค้า ไม่ว่าจะเป็นชนิด คุณลักษณะ แหล่งที่มา จุดหมายปลายทาง โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องแสดง
ข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าภายในคืออะไร ผลิตจากที่ใด ส่วนประกอบมี
อะไรบ้าง มีประมาณเท่าใด วันเวลาที่ผลิตและหมดอายุ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญตามกฎหมาย
ก าหนด 
  5. Consumer Appeal บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค   ช่วย
ในการชักจูงให้ซื้อสินค้า เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการตลาดเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา บรรจุ
ภัณฑ์จึงต้องท าหน้าที่ชักชวนหรือดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคอยากซื้อหา 
  6. Profit บรรจุภัณฑ์ที่ดี จะต้องมีหน้าที่ช่วยเพิ่มผลก าไรให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
อยู่ภายใน หากได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และชักชวนให้ผู้บริโภค
เกิดการตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย เป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย เปิดตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ มช่องทางการขาย 
และขยายฐานผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
  7. Value Added บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในได้ 
หากได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ สร้างความน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
  8. Promotion บรรจุภัณฑ์ที่ดี จะต้องมีความโดดเด่น เพื่อท าหน้าที่ขับเน้นให้สินค้า
โดดเด่นออกมาสู่สายตาผู้บริโภคได้ 
  9. Presentation บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่สื่อความหมายของตัวสินค้าภายใน ให้ข้อมูล 
ที่ดึงดูดและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในที่สุด 
  10. Distribution บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า 
เน่ืองจากอ านวยความสะดวกในด้านการแยกย้าย ขาย ส่งต่อ การตั้งแสดงสินค้า ท าให้สินค้าสามารถ
กระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง 
  จากข้อมูลข้างต้น ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าบรรจุภัณฑ์นั้น มีความส าคัญต่อธุรกิจทุก
ชนิดเลยจริง ๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่ใช้บรรจุสินค้าเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าหาก
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ย่อมมีความเป็นไปได้สูง ที่จะมียอดขายเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย 

2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
  ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะมีส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี
คุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่
มีมูลค่าสูง เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น โดยประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธี
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ  ดั ง นี้
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แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
  1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก  คือ เพิ่ม
คุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การ จับ
ถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์
โดยตรงอีกด้วย 

 

ภาพท่ี 3.7 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

  2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สองมี
หน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่ 2–24 ชิ้นขึ้นไป
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง แรง
กระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น โดยตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์
ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่ม จ านวน 1 โหล และสบู่ 1 โหล เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 3.8 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน 
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  3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาด
ใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ 
ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็น ต่อการ
ขนส่งเท่านั้นเช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า และสถานที่ส่ง เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 3.9 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด 

  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
  1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อ
ไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package ก็
ได้ 
  2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับ
หรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้เป็นหน่วย
ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก
ที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล 
  แบ่งตามความคงรูป 
  1.บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ืองแก้ว (Glass Ware) 
เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก Thermosetting  ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด 
เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 
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ภาพท่ี 3.10 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 

  2. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi Rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่
ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก และการ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ภาพท่ี 3.11 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว 

  3. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่        
ท าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมาก เน่ืองจากมีราคาถูก หากใช้      ใน
ปริมาณมากและระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบ และโครงสร้างมากมาย 
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ภาพท่ี 3.12 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น 

ทฤษฎีประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
  โดยทั่วไปการบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับผู้ประกอบการโดยรวมแล้วก็
เหมือนหน้าตาของบริษัท เป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยต่อการขนส่ง ปกป้องคุ้มครองสินค้าให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ การบรรจุภัณฑ์มีหลายลักษณะรูปแบบขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการที่เลือกใช้ให้เหมาะสมโดยมี
ประเภทของบรรจุภัณฑ์มีดังนี้  

  บรรจุภัณฑ์กระดาษ จะแบ่งได้ 8 ชนิดดังนี ้
 1. ซองกระดาษ ซองกระดาษเหมาะส าหรับการบรรจุสินค้าที่มีขนาดเล็กถึงปาน
กลางโดยการเลือกใช้ขนาดและชนิดของซองกระดาษจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า และความแน่น
หนาตามที่ต้องการ กระดาษที่ใช้ท าซองห่อหุ้ม ต้องคิดพิจารณาถึงความปลอดภัย รูปร่าง และราคา
เป็นหลัก 

 
ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ ซองกระดาษ 
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 2. ถุงกระดาษ ถุงกระดาษมีทั้งแบบแนวราบและแบบขยายข้างและก้นที่เอาไว้ใส่
ของชิ้นเล็กๆ ส่วนแบบที่ผนึกทั้ง 4 ด้าน ส่วนมากน าไว้ใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณและน้ าหนักมาก 
เช่น กาแฟหรือเคร่ืองเทศ โดยจะต้องใช้กระดาษที่เหนียว เพราะจะมีค่าการต้านแรงดันสูง ส่วน
สินค้าทีมีความชื้นสูง จะต้องใช้กระดาษที่มีค่าการดูดซึมน้ าต่ า 

 

ภาพท่ี 3.8 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ ถุงกระดาษ 

 3. ถุงกระดาษหลายชั้น ถุงกระดาษหลายชั้นเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มี
น้ าหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม สินค้าที่ใช้นิยมน าไปใช้ส่วนมากคือ ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ โดยถุง
กระดาษประเภทนี้ จะมีทั้งแบบปากเปิด และการมีลิ้น แต่ละแบบก็อาจจะมีส่วนขยายด้านข้างด้วยก็
ได้ วัสดุที่ใช้ท าถุงกระดาษประเภทนี้ มาจากกระดาษเหนียวที่ท าจากเยื่อเส้นใย เพื่อให้ตัวกระดาษมี
ความเหนียวสูง ถ้าหากต้องการเพิ่มการป้องกันความชื้น ก็อาจเคลือบกระดาษด้วยพลาสติก 

 

ภาพท่ี 3.9 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ ถุงกระดาษหลายชั้น 
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 4. กล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น หรือที่เรียกว่าลอนลูกฟูก 
กระดาษลอนลูกฟูกเป็นที่นิยมมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก เพราะตัวกระดาษลูกฟูกมีคุณสมบัติ
พิเศษ มีความแข็งแรงมาก รับน้ าหนักได้มาก ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึงกลายมาเป็นกล่องที่นิยม
ใช้ใน สายงานการผลิตเพื่อจัดเก็บสินค้าให้พร้อมที่จะท าการจัดส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ เพราะเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย กล่องกระดาษลูกฟูกจึง
ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง  

 

ภาพท่ี 3.10 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก 

 5. กระป๋องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้จากการพันกระดาษทับ
กันหลาย ๆ ชั้น พันแบบเกลียวหรือแบบแนวตรง ถ้าใช้กระดาษเหนียวแต่เพียงอย่างเดียวจะเรียกว่า 
Paper Can นิยมใช้บรรจุของแห้ง แต่ถ้าใช้วัสดุสองอย่างจะเรียกว่า Compostie Can ซึ่งมักนิยมใช้
บรรจุอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว โดยฝากระป๋องส่วนใหญ่มักเป็นโลหะหรือพลาสติก 

 

ภาพท่ี 3.11 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ กระป๋องกระดาษ 
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 6. ถังกระดาษ มีลักษณะเช่นเดียวกับกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาดใหญ่ ใช้เพื่อการ
ขนส่ง สินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้องค านึงความแข็งแรงเมื่อเรียง
ซ้อนเป็นหลักโดยการทดสอบค่าของการต้านแรงกด 

 

ภาพท่ี 3.12 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ ถังกระดาษ 

 7. กล่องกระดาษแข็ง เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่ได้รับความนิยมสูงสุดสามารถท า
จากกระดาษแข็งได้หลายชนิด โดยรูปแบบของกล่องกระดาษแข็ง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ และกล่องกระดาษแข็งแบบคงรูป ส่วนกระดาษแข็งที่ใช้ท ากล่องมี   2 
ประเภทดังนี ้

 1. กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ กระดาษชนิดนี้คล้ายกับชนิดเคลือบแต่เนื้อหยาบ
กว่า สีขาวของกระดาษไม่สม่ าเสมอ แต่ราคาถูกกว่า ต้องพิมพ์ด้วยระบบธรรมดา เช่น กล่องใส่รอง 
เท้า กล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 3.13 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ 

 2. กระดาษกล่องขาวเคลือบ กระดาษชนิดนี้ นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าอุปโภคและ
บริโภคกันมากเพราะสามารถพิมพ์ระบบออฟเซ็ทสอดสีได้หลายสีสวยงาม และท าให้สินค้าที่บรรจุ
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ภายในกล่องดูมีคุณค่าขึ้น มีขายตามร้านขายเคร่ืองเขียนทั่วไป เรียกอีกชื่อว่ากระดาษแข็งเทา - ขาว 
ในการท ากล่องบรรจุผลิตกัณฑ์อาหารนิยมใช้กระดาษชนิดนี้เพราะหาซื้อง่าย 

 

ภาพท่ี 3.14 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ กระดาษกล่องขาวเคลือบ 

 การทดสอบกระดาษและภาชนะบรรจุกระดาษ 
 1. การทดสอบน้ าหนักมาตรฐาน (Basic Weight) เพื่อก าหนดเกณฑ์ส าหรับการซื้อ
ขายเนื่องจากค่าน้ าหนักมาตรฐานของกระดาษชนิดหนึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงของ
กระดาษนั้นๆ น ากระดาษตัวอย่างมาตัดขนาดให้มีพื้นที่เหมาะสม เช่น 10 ด 10 ตารางเซนติเมตร 
น าไปชั่งน้ าหนักอย่างละเอียด แสดงค่าน้ าหนักมาตรฐานเป็นน้ าหนักต่อพื้นที่ เช่น กรัมต่อตาราง
เมตร หรือปอนด์ต่อรีม (Pound per Ream) 1 รีม (U.S. Ream) มีค่าเท่ากับกระดาษขนาด 24 ด 36 
ตารางนิ้ว จ านวน 500 แผ่น 
 2. การทดสอบความหนา (Thickness) นิยมใช้ตรวจคุณภาพของกระดาษวัสดุอ่อน
ตัวทั่วไปและภาชนะบรรจุเกือบทุกประเภท เป็นวิธีการทดสอบที่รวดเร็วและท าได้ง่าย นิยมใช้
เคร่ืองวัดที่มีความละเอียดและแม่นย าสูง เช่น Dial Type micrometer หน่วยความหนาที่ใช้ทั่วไป 
เช่น มิลลิเมตร ไมครอน หรือนิ้ว เป็นต้น และหน่วยที่ใช้เฉพาะวัสดุ เช่น point ส าหรับกระดาษ 
(1point = 1/1000 นิ้ว ) mil (1 mil = 25 micron) และ gauge (100 gauge = 1 mil) ส าหรับฟิล์ม
พลาสติกหรือวัสดุอ่อนตัวหลายชั้น 
 3. การทดสอบความต้านทานต่อแรงฉีกขาด (Tear Resistance) เป็นการทดสอบค่า 
งานเฉลี่ยที่ใช้ในการฉีกกระดาษที่มีรอยบากไว้แล้ว มีหน่วยเป็นกรัมแรง การทดสอบนี้มีความส าคัญ
ต่อการควบคุมคุณภาพของกระดาษ ถุงกระดาษและกล่องกระดาษแข็ง 
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 4. การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันทะลุ (Bursting Strength) เป็นการทดสอบ
ความสามารถของกระดาษหรือแผ่นลูกฟูกที่จะต้านทานความดันที่เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่จนกระทั่ง
ตัวอย่างทดสอบฉีกขาด มีหน่วยวัดเป็นกิโลปาสคาล (kPa) หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm 
) นิยมใช้ทดสอบคุณภาพของกระดาษ กระดาษแข็งหรือแผ่นลูกฟูกที่น ามาขึ้นรูปเป็นภาชนะ เช่น 
กล่อง ถัง เป็นต้น 
 5. การทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงขาด (Tensile Strength) และการยึดตัว 
(Elongation)แผ่นตัวอย่างทดสอบจะถูกตรึงระหว่างคีมหนีบ 2 ตัว โดยที่คีมหนีบตัวหนึ่งจะเคลื่อนที่
เพื่อดึงแผ่นตัวอย่างจนกระทั่งขาด บันทึกแรงที่ใช้และค่าการยึดตัวของกระดาษขณะขาด ค่าความ
ต้านทานต่อแรงดึงขาดจะรายงานเป็นค่าแรงต่อพื้นที่หน้าตัดของแผ่นตัวอย่าง หรือแรงต่อความกว้าง
ของแผ่นตัวอย่าง ส่วนการยึดตัวจะรายงานเป็นค่าร้อยละ 
 6. การทดสอบหาความชื้น (Moisture Content) โดยวิธีการอบแผ่นตัวอย่างที่ทราบ
น้ าหนักแน่นอนในเตาอบที่ 105 c เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ท าให้เย็นในเดชิกเคเตอร์ น ามาชั่ง
น้ าหนักใหม่ ผลต่างของน้ า - หนักที่ชั่งได้คือ ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง นิยมรายงานค่าเป็นร้อยละ 
การทดสอบนี้มีความส าคัญต่อกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกที่จะน าไปขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ 
 7. การทดสอบการดูดซึมน้ า (Water Absorption) เป็นการทดสอบ ความสามารถ
ของกระดาษต่อการดูดซึมน้ าที่สัมผัสภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเป็นน้ าหนักน้ าที่กระดาษดูดซึม
ไว้ต่อพื้นที่สัมผัสกับน้ า การทดสอบนี้มีความส าคัญต่อการพิมพ์ ( การดูดซึมหมึก ) การทากาว การ
ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมขณะขนส่ง เช่น การเปียกฝน 
 8.การทดสอบการต้านทานต่อไขมัน (Turpentine Test) เป็นการทดสอบ 
ความสามารถของกระดาษในการต้านทานการซึมผ่านของไขมัน โดยจะรายงานเป็นค่าของเวลาที่
ปรากฏรอยไขมันบนแผ่นตัวอย่างด้านตรงข้ามกับด้านที่สัมผัสกับไขมัน 
 ข้อดี 
 - ของมันน้ันก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุดและน้ าหนักเบาที่สุด ซึ่งเรา 
สามารถออกแบบได้หลากหลายสไตล์ตามที่เราต้องการ เพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย 
และพิมพ์สีได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญมันสามารถน ามารีไซเคิลได้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 ข้อเสีย 
 - บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษนั้นจะมีข้อเสียตรงที่ไม่ค่อยแข็งแรง และกระดาษ 

ทั่วไปเมื่อโดนน้ าก็จะเปื่อยยุ่ย ไม่สามารถป้องกันความชื้นและความมันได้ แต่ ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์
กระดาษได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขึ้น โดยการผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอ่ืน ๆ เพื่อให้
สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์ และท าหน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
ขึ้น โดยโรงพิมพ์กล่องของเราก็เป็นหนึ่งในโรงพิมพ์แรกๆของประเทศที่มีกา รพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพงานพิมพ์กล่องโดยเสมอมา จึงมีกระดาษให้เลือกผลิตกล่องมากมายหลายประเภทเช่น  เช่น 
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กระดาษเคลือบฟิล์มพลาสติก กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง กระดาษทนน้ ามัน นอกจากนี้ยังมีซองฟอยล์ ที่
สามารถใช้งานได้กับสินค้าหลายประเภทอีกด้วย 

 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งพลาสติกแบ่งได้ 2 ประเภท 
 1. พลาสติกคงรูป 

 

ภาพท่ี 3.15 ตัวอย่างตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป 

 2. พลาสติกอ่อนตัว 

 

ภาพท่ี 3.16 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว 

 พลาสติกคงรูป   ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกเร่ิมได้รับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ 
เน่ืองจาก 
 - สามารถดัดแปลงรูปทรงได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ 
 - มีให้เลือกใช้หลายชนิดตามความเหมาะสม 
 - น้ าหนักเบา 
 - ราคาถูก 
 แบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ 
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 ขวดพลาสติก  เป็นภาชนะกลวงที่จากพลาสติกจ าพวก HDPE,LDPE,PVC,PP เป็น
ต้น  ขึ้นรูปโดยการอัดแบบเป่าหรือฉีดเป่า หรือชนิดเป่าด้วยการยืดขวดพลาสติกที่นิยมใช้ ได้แก่ 
 1. ขวด HDPE ส่วนใหญ่จะเป่าเป็นขวด ที่มีค่าความหนาแน่นสูง การเรียงตัวของ
โมเลกุลจะมีกิ่งก้านมาก มีความหนาแน่นมากและนิยมใช้กันมากในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
เช่น ขวด ถัง ถาด ถุงที่ต้องการความแข็งแรงแต่ไม่ต้องการความใสมากนัก 

 

ภาพท่ี 3.17 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก HDPE 

 2. ขวดพลาสติกแบบ PET คือ ขวดน้ าดื่มแบบขุ่น หรือขวดน้ ากลั่น คุณสมบัติ ขวด 
HDPE ทนต่อสารเคมี มีลักษณะขุ่น ยืนหยุ่น ผิวไม่มันเงา แข็ง เหนียว ไม่เปราะแตกง่าย ยิ่งมีความ
หนาแน่นมาก พลาสติกจะยิ่งแข็ง ขุ่นมากขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้มากขึ้น ป้องกัน
ความชื้นได้สูง ทนต่อกรด ด่างได้ดี และทนความร้อนได้พอสมควร จึงน ามาท าเป็นขวดน้ ายาท า
ความสะอาด แกลลอน ขวดแชมพู ขวดน้ ามันเบรก ขวดน้ ามันเคร่ือง เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 3.18 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET 
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 3. ขวด PP หรือชื่อเต็มว่า โพลิโพรพิลีน เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก 
หรือพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปโดยใช้ความร้อนได้หลายคร้ัง พลาสติก PP เป็นเทอร์โมพลาสติก
ประเภทที่มีน้ าหนักเบาที่สุด พลาสติก PP ยังได้รัยการจ าแนกชนิดของพลาสติก ว่าเป็นพลาสติก
ประเภทที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้บรรจุน้ าเชื่อม น้ าผลไม้ เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 3.19 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP 

4. ขวดพลาสติกหลายชั้นพลาสติกที่นิยมคือ PP/EVOH/PP ใช้บรรจุซอส มายอง
เนส ครีมทาขนมปัง ที่ต้องการเก็บรักษาคุณภาพได้นานและสามารถบีบได้ (ใช้ทดแทนขวดแก้ว) 

 

ภาพท่ี 3.20 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชั้น 
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 ถ้วยและถาดพลาสติก  ผลิตโดยกรรมวิธีการขึ้นรูปร้อนจากแผ่นพลาสติกมี 5 แบบ 
 1. ถาดโฟม EPS ไม่เป็นรูพรุน มีน้ าหนักเบา พื้นของถามมักเป็นตารางสี่เหลี่ยม

เล็กๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรองรับส่วนที่เป็นน้ า 

 

ภาพท่ี 3.21 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกถาดโฟม 

1. ถาดไข่ ท าด้วยโฟมช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการแตกได้ ถึงร้อยละ 50 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ถามที่ท าจากเยื่อกระดาษ 

 
 

ภาพท่ี 3.22 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกถาดไข ่
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 3. ถาดและถ้วย PS บรรจุอาหารสด อาหารแช่แข็งและไข่เช่นเดียวกับถาดโฟม
บรรจุขนมขนเขี้ยวต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ขนมอบกรอบเพื่อป้องกันการแตก บรรจุช็อกโกแลต ก่อนบรรจุ
ในกล่องกระดาษอีกชั้นหน่ึง บรรจุไอกรีม โยเกิร์ต บะหมี่ส าเร็จรูป 
 

 
 

 ภาพท่ี 3.23 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกถาดแล้วถ้วย PS 

 4. ถาดและถ้วย PP บรรจุอาหารร้อน บรรจุอาหารส าเร็จรูป ที่ต้องการอุ่นร้อนใน
ตู้อบธรรมกา และคู้อบไมโครเวฟ 

 

ภาพท่ี 3.24 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกถาดแล้วถ้วย PP 

5. ถาด PET ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephalate 2 ประเภท 
 1. ARET มีความใส สวยงาม เหมาะส าหรับใส่อาหารแช่แข็ง ช่วยเสริมให้สินค้าดูดี
น่ารับประทาน เช่น กล่องผลไม้ กล่องขนมไทย 
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2. CPET ถูกปรับปรุงคุณสมบัติให้แข็งแรง ทนทาน ต่ออุณหภูมิ ด้วยการเติมสาร 
Nucleating Agent ลงไป PET เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวและมีความทนต่อแรงดึงสูงและป้องกัน
การซึมผ่านได้สามารถป้องกันไม่ให้อากาศเข้าออกได้ง่าย นิยมใช้บรรจุอาหารส าหรับไมโครเวฟ 
เช่น กล่องอาหารแช่แข็งในซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 

 

ภาพท่ี 3.25 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกถาด PET 

ถ้วยและถาดพลาสติกหลายชั้น 
 ถาดที่ท าจากพลาสติกหลายชั้น  เช่น PS/PP, PS/EVOH/PS, PS/EVOH/PP เป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้นเพื่อให้
สามารถเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น 
 พลาสติกอ่อนตัว ท ามาจากฟิลม์พลาสติก  ซึ่งอาจใช้ชนิดเดียวกันหรือประกบกับ
วัสดุอื่นๆ ส่วนใหญ่พลาสติกประเภทนี้จะใช้ในรูปแบบถุงพลาสติก 

 

ภาพท่ี 3.26 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว 
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 ถุงพลาสติก 
1. ถุงส าเร็จรูปพร้อมบรรจุสินค้า 

 - ถุงปิดผนึก 1 ด้าน   คือปิดผนึกด้านก้นถุงเพียงด้านเดียว ด้านข้างไม่มีตะเข็บและ

ไม่มีรอยต่อ 

 - ถุงปิดผนึก 2 ด้าน   มี 2 แบบคือปิดผนึกด้านข้าง2ด้าน ด้านก้นถุงเป็นการ

พับ กล่าวคือก้นถุงไม่มีตะเข็บ  

- ถุงปิดหนึก 3 ด้าน คือถุงที่ปิดผนึกทั้งด้านข้าง 2 ข้างและก้นถุง  ก้นถุงอาจมีซิป

หรือมีส่วนขยาย 

2. ถุงที่ได้จากการขึ้นรูปและบรรจุด้วยเคร่ืองอัตโนมัติถุงชนิดนี้ได้จากฟิลม์

พลาสติกที่เป็นม้วนน ามา ขึ้นรูปจากนั้นบรรจุผลิตภัณฑ์และปิดผนึกด้วย 

คุณสมบัติของพลาสติก ต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 

  ข้อดี 

  - มีน้ าหนักเบา ไม่น าความร้อน ไม่น าไฟฟ้า มีความเหนียว 

 - มีราคาไม่แพง ต้นทุนของพลาสติกในปัจจุบันไม่สูงนัก ยิ่งเมื่อเทียบกับโลหะแก้ว

หรือไม้และมีการผลิตออกมาสู่ตลาดอย่างแพร่หลาย ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อมาใช้ได้

โดยง่าย 

 - สามารถป้องกันการซึมของอากาศ น้ า หรือมันไม่เป็นสนิม จึงทนทานต่อ

ความชื้นและสภาพอากาศ 

 - ทนต่อความร้อนหรือเย็น และทนกรดทนด่าง และสารเคมีได้ตามคุณสมบัติ

พลาสติกแต่ละชนิด 

 - สามารถแปรรูปได้ง่ายและมีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามเหมาะสม สามารถน า

พลาสติกท าเป็นบรรจุภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ ได้มากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแผ่นพลาสติก และที่

ขึ้นรูปเป็นภาชนะ 

 - สามารถใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ดี เช่น พลาสติกเคลือบเข้ากับแผ่น

เปลวอะลูมิเนียม พลาสติกกับแผ่นกระดาษ 

 - สามารถพิมพ์สี ลวดลายต่างๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ไม่ยากนัก หรืออาจ

พิมพ์บนแผ่นฟิล์มพลาสติก แล้วน ามารัดหุ้มบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้สะดวกและสวยงาม 
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ข้อเสีย 

 - มีความแข็งน้อย ใช้ได้ขนาดจ ากัด แต่มีวิธีการท าให้พลาสติกแข็งแรงขึ้น มีความ

คงตัวคงขนาดโดยการผสมสารเสริมความแข็งแรงเช่นใยแก้ว เม็ดแก้ว เศษผ้า 

- ยากต่อการท าลาย ก่อให้เกิดปัญหาขยะและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

 - บรรจุภัณฑ์พลาสติก ปัจจุบันนิยมในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นวัสดุในการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นอย่างมาก เพราะมันมีข้อดีคือ มีน้ าหนักเบา ไม่น าความร้อน ไม่น า

ไฟฟ้า มีความเหนียว พิมพ์ได้ง่าย สะดวกและสวยงาม แข็งแรงทนทานสามารถป้องกันการซึมของ

อากาศ น้ า หรือมันไม่เป็นสนิม 

- พลาสติกมีหลายชนิดให้เลือกใช้สามารถแปรรูปได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น จานพลาสติก 

ถ้วยพลาสติก ถ้วยพลาสติก ราคาถูก แก้วพลาสติก กล่องพลาสติก เป็นต้น ปิดผนึกด้วยความร้อน 

 - สามารถใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ดี เช่น พลาสติกเคลือบเข้ากับแผ่น

เปลวอะลูมิเนียม พลาสติกกับแผ่นกระดาษ ส่วนข้อเสียของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ก็คือ อาจะเปราะได้

ถ้าเราใช้ไม่ถูกกับเนื้อสินค้า บางประเภทไม่ทนกรดหรือเบส และ ยากต่อการท าลาย ก่อให้เกิดปัญหา

ขยะและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

บรรจุภัณฑ์โลหะ  
 ในการเลือกบรรจุภัณฑ์โลหะมีสิ่งที่น ามาพิจารณาได้แก่คุณภาพของตะเข็บการ
ร่ัวซึมความทนทานต่อความดันปฏิกิริยากับตัวสินค้าการเป็นสนิมและความสม่ าเสมอของแลกเกอร์ 
 1. แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) เรียกกันว่าแผ่นเหล็กวิลาส เป็นแผ่นเหล็กด าที่
น ามาชุบผิวด้วยดีบุกที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.75 เพื่อเพิ่มความแข็งและทนทานต่อการกัด
กร่อนไม้เป็นพิษต่อการใช้บรรจุอาหาร ในปัจจุบันการชุบผิวที่นิยมใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถ
ควบคุมความหนาของการชุบที่ผิวทั้ง 2 ได้แน่นอน ใช้ท ากระป๋องบรรจุอาหารทั่วไป 

 

ภาพท่ี 3.27 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 
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 2. แผ่นเหล็กไร้ดีบุก (Tin Free Steel, TFS) เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามาชุบผิวด้วย
โครเมียมและโครเมียมออกไซด์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อน และการเกาะติด
ของแลคเกอร์ ปัจจุบันมีการใช้ท ากระป๋องบรรจุน้ าอัดลม อาหารทะเล น้ ามัน สีและฝาจีบ 

 

ภาพท่ี 3.28 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะไร้ดีบุก 

 3. แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum Foil) เป็นโลหะผสมของอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืน ข้อดี
คือน้ าหนักเบาทนทานต่อการกัดกร่อน นิยมใช้ท ากระป๋องแบบ 2 ชิ้น เช่น กระป๋องบรรจุน้ าอัดลม 
กระป๋องฉีดพ่น 

 

ภาพท่ี 3.29 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะแผ่นอลูมิเนียม  
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 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โลหะ 
 1. กระป๋อง (Can) กระป๋องโลหะส่วนมากท ามาจากวัสดุโลหะได้แก่ แผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุก และแผ่นอะลูมิเนียม เป็นบรรจุภัณฑ์โลหะที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมี
คุณสมบัติเด่น คือสามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศและก๊าซ ความชื้น และแสงได้ 100% มี
ความแข็งแรงทนทานต่อการพับงอ สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ และยังสามารถผ านกระบวนการ
บรรจุแบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงได้ ปัจจุบันนิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

 

ภาพท่ี 3.30 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะกระป๋อง 

 2. กระป๋อง 3 ชิ้น (3 Piece can) เป็นกระป๋องที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้น คือ ตัว
กระป๋อง ฝาบนและฝาล่าง ได้แก่ กระป๋องที่ส่วนใหญ่ใช้บรรจุอาหาร มักจะผลิตจากแผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กไม่เคลือบดีบุก ขั้นตอนในการผลิตกระป๋อง 3 ชิ้น สิ่งที่จะสังเกตได้ชัดคือ 
กระป๋อง 3 ชิ้นมีตะเข็บข้าง ซึ่งแต่ก่อนการเข้าตะเข็บข้างจะใช้ตะกั่วเป็นตัวบัดกรี อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากตะกั่วที่ใช้อาจก่ออันตรายแก่ผู้บริโภค ในปัจจุบันโรงงานผลิตกระป๋องจะใช้ตะเข็บเชื่อม
ด้วยไฟฟ้าแทน 

 

ภาพท่ี 3.31 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะกระป๋อง 3 ชิ้น 
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 3. กระป๋อง 2 ชิ้น (2 Piece can) เป็นกระป๋องไร้ตะเข็บข้าง มีตัวกระป๋องและฝาล่าง 
เป็นชิ้นเดียวกันและมีฝาบนอีกชิ้นหน่ึง วิธีการขึ้นรูปกระป๋อง 2 ชิ้น มี 3 วิธีการคือ 
 1. กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มคร้ังเดียว (Drawn can) 
 2. กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊ม 2 คร้ัง (Drawn and Redrawn Can ; DRD can) โดย
ปั๊มครั้งแรกจะขึ้นรูปเป็นถ้วยเต้ียก่อน หลังจากนั้นจะปั๊มอีกครั้ง เพื่อให้เส้นผ่าศูนย์กลางของกระป๋อง
เล็กลงและความสูงมากขึ้นตามต้องการ กระป๋อง 2 ชิ้นที่ผลิตโดยวิธีนี้จะมีความหนาเท่ากันตลอด
ทั้งตัวและก้นกระป๋อง สามารถทนความดันและสุญญากาศในกระป๋องได้ 
 3. กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มและรีดผนัง (drawn and wall ironed can หรือ DI can) 
โดยปั๊มคร้ังแรกจะได้ถ้วยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับกระป๋องที่ต้องการ หลังจากนั้นผนัง
กระป๋องจะถูกรีดให้เบาลงและกระป๋องมีความสูงเพิ่มขึ้น (ขั้นตอนการผลิตแสดงดังรูป) กระป๋อง
ประเภทนี้ตัวกระป๋องมีผนังบางกว่าก้นกระป๋อง สามารถทนความดันได้แต่ทนสุญญากาศภายใน
กระป๋องไม้ได้ จึงนิยมใช้บรรจุเบียร์และน้ าอัดลม 

 

ภาพท่ี 3.32 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะกระป๋อง 2 ชิ้น 

 4. ถังโลหะ (Metal drum) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์เคมีและอุตสาหกรรมทั้งที่ เป็นของเหลว กึ่งเหลว เม็ด และผง เพื่อการขนส่ง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สีทาบ้าน สารเคลือบผิว ตัวท าละลาย กาว หมึก สารท าความสะอาด สบู่ 
อาหาร ยา เป็นต้น 
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ภาพท่ี 3.33 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะถังโลหะ 

 5. กระป๋องฉีดพ่น (Metal aerosol) หรือกระป๋องสเปรย์ เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท อัด
ความดันที่บรรจุก๊าซท าหน้าที่เป็นสารขับความดัน และมีวาล์วซึ่งออกแบบให้สามารถ           บรรจุ
ผลิตภัณฑ์และก๊าซภายใต้ความดันได้ เมื่อกดวาล์วผลิตภัณฑ์จะถูกพ่นออกมาเป็นละออง 

 

ภาพท่ี 3.34 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะกระป๋องฉีดพ่น 

 6. หลอดบีบ (Collapsible tube) หลอดบีบเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหนืดสูง ท าจากอลูมิเนียมให้ความสะดวกในการใช้งาน 
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ภาพท่ี 3.35 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์โลหะหลอดบีบ 
 ข้อดีของโลหะ 
 - แข็งแรงทนทาน 
 - สามารถเคลือบผิวกายในเพื่อช่วยลดการสึกกร่อน 
 - สามารถป้องกันไอน้ าและก๊าซได้ดี 
 - สามารถน าไปหลอมแปรรูปและน ามาใช้ใหม่ได้อีก 
 - ทนความร้อน จึงสามารถฆ่าเชื้อด้วยกระบวนความร้อนสูงได้ 
 - สามารถท าบรรจุภัณฑ์ลักษณะต่างๆได้ 
 ข้อเสียของโลหะ 
 - มีน้ าหนักมาก 
 - ราคาสูง 
 - เมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะมีจุดอ่อนเร่ืองรอยต่อ หรือ ฝาโลหะ 
 - ในขั้นตอนการพิมพ์ฉลาก โลหะ ต้องพิมพ์ที่เน้ือโลหะ 
 บรรจุภัณฑ์ไม้ 
 ไม้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาหรือปลูกทดแทนได้เป็นวัสดุ
ธรรมชาติที่มีการน าเอามาท าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งข้อพิจารณาในกรเลือกใช้ไม้นั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของไม้ ความชื้นในเน้ือไม้ ระเบียบข้อบังคับของผู้น าเข้าบรรจุภัณฑ์ไม้ส าหรับการส่งออก 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชากรบนโลกใบนี้มีการติดต่อ สื่อสาร ค้าขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อการอุปโภคบริโภค และสนองความต้องการในสิ่งที่ตนขาดแคลน เช่น อาหาร
อุปกรณ์อ านายความสะดวกสบาย รถยนต์ ตู้เย็น พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ ดังนั้น การค้าขาย
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางบกทางอากาศ ซึ่งวิธีการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องน ามาใช้
ปกกันความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง ก็คือ การใช้บรรจุภัณฑ์(packaging) บรรจุภัณฑ์ ท า
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มาจากวัสดุหลายชนิด เช่น โฟม พลาสติกและไม้ โดยมีการเลือกชนิดของวัสดุตามความจ าเป็นของ
สินค้าแต่ละชนิดและราคาของบรรจุภัณฑ์ซึ่งผู้ผลิตจะค านึงถึง ความทนทาน ความคุ้มค่า รวมทั้ง
ต้นทุนที่บวกเข้าไปกับสินค้า 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการส่งออกที่ตัดสินใจเลือกไม้
มาปกป้องสินค้าของตนเองในระหว่างการขนส่งอาจจะกล่าวได้ว่าสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ในการ
ขนส่งระหว่างประเทศรวมทั้งภายในประเทศจะใช้WPM เป็นหลักเนื่องจากมีต้นต่ าที่สุดและปกป้อง
ความเสียหายของสินค้าได้ดี เช่น แผ่นรองสินค้า (Pallet) ลังไม้ทึบ (Crate) ลังไม้แบบโปร่ง (Case) 
แผ่นรองราก (Skid) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ท าจากไม้จึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่ว
โลกมีการน าไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีราคาถูกและมีมากมาประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ไม้ยาง ไม้สน ไม้
มะม่วง ทุเรียน และไม้เบญจบรรณ ฯลฯ จนถึงปัจจุบันนี้ ไม้เร่ิมมีราคาสูง แต่ก็ยังมีราคาถูกกว่าวัสดุ
อ่ืน ๆ แต่โดยที่ไม้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมีการน ามาซ่อมแซมต่อเติม หรือสร้างใหม่ จนท า
ให้ไม่สามารถทราบแหล่งก าเนิดของบรรจุภัณฑ์ไม้ได้ ไม้เป็นผลผลิตจากพืชเป็นที่ทราบว่ามีศัตรู
ท าลายไม้ที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น ปลวก มอดรูเข็ม เป็นต้น แต่ยังมีศัตรู ของไม้ที่มีความร้ายแรง
หลายๆชนิด ที่สามารถติดกับบรรจุภัณฑ์ไม้ และสามรรถแพร่ระบาดเข้าท าร้ายป่าไม้ได้อย่างรุนแรง 
ได้แก่ Asian longhorn Beetle (Anoplophora glabripennis) pinewood nematode (Bursaphelenchus 
xylophilus) Emerald Ash Borer (Agrillus planipennis) ฯลฯ ยิ่งกว่านั้นยังมีการตรวจพบศัตรูพืชใน
บรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ จึงได้มีการศึกษาความเสี่ยงของศัตรูพืช โดย
คณะท างานภายใต้อนุสัญญาส าหรับการอารักขาระหว่างประเทศ โดยจัดมาตรการที่เรียกว่า 
มาตรฐานระหว่างประเทศ ส าหรับมาตรการสุขอานามัย ฉบับที่ 15 (International Standard for 
Phytosanitary Measure No.15;ISPM No.15) 

ชนิดของไม้ 
1. ไม้จริง Sawn Timber ได้แก่ ไม้ เลื่อยออกมาเป็นแผ่นจากท่อนซุง เช่น ไม้

ยางพารา ไม้เน้ือแข็ง เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 3.36 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้เน้ือแข็ง 
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 2. ไม้อัด Plywood ผ่านเป็นแผ่นบางๆ จากไม้ซุงแล้วน ามาติดกาวโดยเรียงสลับให้
เป็นเส้นใยขวางกัน จากนั้นอัดด้วย ความร้อน 

 

ภาพท่ี 3.37 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้อัด 

 3. แผ่นชิ้นไม้อัด Particle Board ท ามาจากเศษชิ้นไม้มาสับอัดติดกันเป็นแผ่นด้วย
กาว 

 

ภาพท่ี 3.38 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้แผ่นชิ้นไม้อัด 

 4. แผ่นใยไม้อัด Fibre Board น าเศษไม้ย่อยใยเป็นเส้นแล้วน ามาท าแผ่นใหม่ 

 

ภาพท่ี 3.39 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้แผ่นใยอัดไม้ 
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รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากไม้ 
1. กล่องไม้ BOX 

 

ภาพท่ี 3.40 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้กล่องไม้ BOX 

 2. ลังไม้ Case 

 

ภาพท่ี 3.41 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้ลังไม้ Case 

 3. พาเลทไม้ 

 

ภาพท่ี 3.42 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้พาเลทไม้ 
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 4. ถาดไม้ 

 

ภาพท่ี 3.43 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้ถาดไม้ 

 5. เข่งไม้ไผ่  

 

ภาพท่ี 3.44 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไม้เข่งไม้ไผ่ 

 ข้อดีของการใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ 
 - มีความแข็งแรง 
 - ท าให้ดูเป็นธรรมชาติเป็นมิตรกับส่งแวดล้อม 
 ข้อเสียของการใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ 
 - มีน้ าหนักมาก 
 - ไม่ทนต่อความชื้น เพราะจะท าให้ขึ้นราและผุกร่อน 
      - ระหว่างการเคลื่อนย้ายต้องระวังอาจเกิดอันตรายได้ จากเสี้ยนไม้ 
 บรรจุภัณฑ์แก้ว 
 บรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยแก้วมีปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพที่เฉื่อย ถ้าเทียบกับวัสดุ
ประเภทอ่ืนที่น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ แต่แก้วก็มีคุณภาพในการรักษาคุณภาพสินค้าภายในได้ดีมากๆ 
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เราสามารถท าให้แก้วสีสันต่างๆท าให้มีความสวยงาม มีความใสเงางาม บรรจุภัณฑ์แก้วสามารถทน
แรงกดได้สูง แต่ถ้าหล่นหรือกะเทาะก็จะแตกได้ง่าย สามารถน ากลับมาใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน
ยาวนานใช้ได้หลายคร้ัง และสามารถน ามาหลอมใช้ใหม่ได้ง่าย (Recycle) สิ่งที่พึงระวังในเร่ืองการ
บรรจุคือ จะต้องเลือกใช้ฝาขวดแก้วที่ได้ขนาดและต้องสามารถปิดได้สนิทแน่น ไม่มีในฟองอากาศ
เข้าได้หรือไหลหกออกมาได้ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพและอายุของสินค้าให้อยู่ได้ยาวนาน 
 ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์จากแก้วได้แก่ ขวดแก้ว โหลแก้ว ขวดน้ าแร่ วิสกี้ และอ่ืน ๆ จึง
ท าให้ขวดแก้วนั้นดูมีราคา สวย ดูแพง  
 ชนิดของแก้วมี 2 ชนิด คือ 
 1. ชนิดที่ไม่ต้องมีการด้านความดัน เช่น โหลแก้ว กระปุกแก้วต่าง ๆ 
 2. ชนิดที่ต้องการด้านความดัน เช่น ขวดน้ าอัดลม โซดา  
 ขวดแก้วแบ่งได้ 3 รูปแบบ 
 1. ขวดปากแคบ ใช้บรรจุอาหารชนิดที่เป็นของเหลว ได้แก่ เคร่ืองดื่ม 
และซอสปรุงรสที่เป็นน้ าต่าง ๆ 

 

ภาพท่ี 3.45 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แก้วขวดปากแคบ 

 2. ขวดปากกว้าง ใช้บรรจุอาหารชนิดที่เป็นชิ้น และอาหารแห้ง 

 

ภาพท่ี 3.46 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แก้วขวดปากกว้าง 
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 3. ขวดทรงพิเศษ 

 

ภาพท่ี 3.47 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แก้วขวดทรงพิเศษ 

 ประเภทของแก้ว 

 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 501-2527 แบ่งภาชนะ แก้วออกเป็น  4 
ประเภท  

                       1. แก้วบอโรซิลิเกต เป็นแก้วที่มีความทนทานสูง โดยทั่วไปใช้ท าภาชนะบรรจุยา
ส าหรับฉีด   

                       2. แก้วโซดาไลม์ ใช้ท าภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีด ที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง 

                       3. แก้วโซดาไลม์ ที่ใช้ท าภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน หรือยาที่ใช้ภายนอก
เฉพาะที่ 

 

ภาพท่ี 3.48 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แก้วโซดาไลม์ 
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 ส่วนประกอบของขวดแก้ว ประกอบด้วยสามส่วน คือ ปาก ล าตัว และก้นขวด ปาก
ขวดมีความสัมพันธ์กับการเลือกฝา สอดคล้องกับวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในขวด และวิธีน าผลิต 
ภัณฑ์ออกมาใช้ 

 

ภาพท่ี 3.49 ส่วนประกอบของขวดแก้ว 

 ปากและฝาขวดที่นิยมใช้กัน มีดังนี้ 
 1. ปากฝาจีบ เช่น ขวดเบียร์  ขวดน้ าอัดลม 
 2. ปากเกลียวธรรมดา เช่น ขวดยา และขวดอาหารบางชนิด 
 3. ปากเกลียวพิเศษ เช่น ขวดยา ขวดน้ าอัดลม น้ าหวาน เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง 
 4. ปากเกลียวล็อค เช่น ขวดแยม ขวดอาหารที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ 
 5. ปากคอร์ก เช่น ขวดยาฉีด ขวดน้ าเกลือ ขวดซอสมะเขือเทศ บางยี่ห้อ 

 

ภาพท่ี 3.50 ตัวอย่างปากและฝาขวดที่นิยมใช้ 

 บรรจุภัณฑ์จากแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีมาช้านาน และเป็นที่นิยมมากก่อนการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก ข้อมูลด้านคุณสมบัติของวัสดุส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่
ควรรู้ เพราะอย่างน้อยๆ จะท าให้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภค ข้อดีแก้วไม่ท าปฏิกิริยากับสารเคมี  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือรสชาติของอาหารเปลี่ยนไป 
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เหมือนอย่างบรรจุภัณฑ์บางชนิดเช่นพลาสติก เหมาะส าหรับการเก็บอาหารเป็นเวลานาน เพราะ
สามารถป้องกันการซึมผ่านของ ความชื้น และอากาศได้ดีมาก สามารถเก็บสารที่มีระเหยไว้ได้อย่าง
ดี มีความโปร่งใส ท าให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน สร้างความรู้สึกต่อผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี
และมีราคาแพง บรรจุภัณฑ์แก้วไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อถูกแรงกระแทกในระหว่างการขนส่งและ 
ขนถ่ายสินค้า ส่วนข้อเสียบรรจุภัณฑ์จากแก้ว คือ แก้วถูกหลอมด้วยความร้อนและน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ มีความคงทนต่อความร้อนสูง ท าให้สามารถใช้กับกระบวนการบรรจุที่ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูง มี
น้ าหนักมาก ถ้าถูกแรงกระแทกมากๆจะแตก และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้  ไม่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทมีปฏิกิริยากับแสง ในการผลิตขวดแก้วใช้อุณหภูมิสูง ซึ่งมีผลต่อราคาของบรรจุ
ภัณฑ์แก้วสูงขึ้น 

 ข้อดีของบรรจุภัณฑ์แก้ว 
 - ความเสถียรทางเคมีดี ปลอดสารพิษ และรส จืด สะอาด และไม่มีผลกระทบบน
บรรจุภัณฑ์ 

- อุปสรรคดี มีเงื่อนไขคุณภาพดี 
- ความโปร่งใสดี และเน้ือหาชัดเจน 
- แข็ง และไม่ได้ พิการ 
- ปั้นดี สามารถน าไปแปรรูปหลากหลายรูปแบบ 
- อุณหภูมิดี ฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง หรือ เก็บที่อุณหภูมิต่ า 
- อุดมไปด้วยวัตถุดิบ รีไซเคิล และน ากลับมา ใช้ ฟรีของมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสียของบรรจุภัณฑ์แก้ว 
- ก็เปราะ และง่ายที่จะท าลาย 
- สูงน้ าหนักและการขนส่งต้นทุน 

 - การใช้พลังงานในระหว่างการประมวลผลมีขนาดใหญ่ และมลพิษสิ่งแวดล้อม
ร้ายแรง 

- ประสิทธิภาพที่พิมพ ์

 การเลือกใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ 
 การจัดหาเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ มักจะตัดสินใจโดยใช้ความรวดเร็วในการผลิต 
หรือการบรรจุเป็นเกณฑ์ เนื่องจากเคร่ืองจักรเป็นสินทรัพย์ ความมั่นใจ ที่จ าหน่ายก็มีบทบาทต่อการ
ตัดสินใจ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เลือกเคร่ืองจักรน้ัน นอกจากความเร็วของเคร่ืองแล้ว ปัจจัยอ่ืนที่
จ าเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้งเคร่ือง การควบคุมการท างาน ของเคร่ือง การบ ารุงรักษา 
พร้อมทั้งการบริการหลังการขายและสุดท้าย คือ ค่าใช้จ่ายรวมเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามประเภทของอาหาร คือ อาหารเหลว และอาหารแห้ง  
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ภาพท่ี 3.51 เคร่ืองบรรจุภัณฑ์อาหาร 

 ส่วนเคร่ืองจักรพิเศษประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ เคร่ืองบรรจุสุญญากาศ เคร่ืองห่อที่มีการ
ท างานด้วยเชิงกล การใช้ฟิล์มหดรัดรูป และฟิล์มยืด  ในกรณีของ บรรจุภัณฑ์แก้ว ฝาเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นต้องพิจารณา ใช้เคร่ืองเปิดฝาด้วย 

 
ภาพท่ี 3.52 เคร่ืองบรรจุสุญญากาศ 

 ส าหรับถุงพลาสติกที่มีใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดย่อม เคร่ืองปิด  
ปากถุงโดยใช้ความร้อนจะเป็นเคร่ืองจักรที่พบได้ทั่วไป ส่วนกระป๋องนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กัน
มาก ในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองจักรที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ คือ เคร่ืองปิดฝา ตะเข็บคู่ 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้กระป๋องมีการปิดสนิทมิดชิด (Hermetic Seal) ส่วนเคร่ืองจักรอ่ืนที่
นิยมใช้ใน อุตสาหกรรม อาหาร ได้แก่ เคร่ืองปิดฉลาก เคร่ืองบรรจุกล่อง เคร่ืองปิดเทปกาวกล่อง
เคร่ืองซีลสุญญากาศและเคร่ืองรัดกล่อง  

http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%94.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
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ภาพท่ี 3.53 เคร่ืองจักรในการบรรจุภัณฑ์ 

 การพิมพ์ท่ีใช้กับบรรจุภัณฑ์ 
 การพิมพ์ที่นิยมใช้กับบรรจุภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ 
 1. แบบถ่ายผ่านหรือพื้นนูน (Relief Printing) การพิมพ์ระบบนี้เป็นการพิมพ์ที่
พื้นผิวของแม่พิมพ์ส่วนที่สูงกว่าเป็นส่วนที่รับหมึกและถ่ายโอนหมึกพิมพ์ไปสู่กระดาษหรือผิววัสดุ
ที่จะน าไปท าบรรจุภัณฑ์ 

 

ภาพท่ี 3.54 การพิมพ์แบบถ่ายผ่าน 

 2. แบบแบนราบ การพิมพ์ระบบนี้เป็นการพิมพ์ที่พื้นผิวของแม่พิมพ์เป็นพื้นราบ
หรือที่เรียกว่าเพลท (Plate) ท าจากอลูมิเนียม โดยส่วนบริเวณที่จะพิมพ์และส่วนบริเวณที่ไม่พิมพ์อยู่
ในระนาบเดียวกัน การพิมพ์ระบบนี้ที่ใช้กันมากคือระบบ Offset Lithography การพิมพ์ระบบนี้เป็น
การพิมพ์วิธีอ้อม เพราะมีการถ่ายทอดภาพจากแม่พิมพ์ผ่านตัวกลางคือผ้ายาง แล้วจึงถ่ายทอดไปยัง
วัสดุพิมพ์อีกคร้ังหนึ่ง ระบบนี้พิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 สีจนถึง 8 สีพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของแท่นพิมพ์ 
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การพิมพ์ระบบนี้มีความคมชัดสูง แม่พิมพ์ราคาปานกลาง จึงเป็นที่นิยมใช้ในการพิมพ์ทั่วไป  เช่น 
หนังสือ แคตตาล็อค ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 3.55 การพิมพ์แบบแบนราบ 

 3. แบบกราเวียร์ เป็นอีกทางเลือกส าหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบต่อเนื่องที่พิมพ์
หลายสีคุณภาพสูง โดยขั้นตอนจะเร่ิมจากการสร้างลายลงไปบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ แล้วจึงผ่านการ
ดูดซับหมึกเพื่อน าไปวางบนพื้นผิวเพื่อผลิตภาพพิมพ์ ระบบการพิมพ์นี้เหมาะส าหรับงานพิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และสิ่งพิมพ์เพื่อการตกแต่ง ที่ต้องการคุณภาพพิมพ์สูง 

 

ภาพท่ี 3.56 การพิมพ์แบบกราเวียร์ 

 4. แบบไร้สัมผัส การพิมพ์ระบบนี้เป็นระบบการพิมพ์ที่ถ่ายโอนภาพโดยไม่มี
แม่พิมพ์ อาศัยการเหนี่ยวน าด้วยกระแสไฟฟ้า และความร้อน และใช้แรงดันหมึกผ่านอากาศลงสู่ผิว
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วัสดุโดยไม่สัมผัสกัน การพิมพ์ระบบไร้สัมผัสถือเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน ไม่เหมือน
การพิมพ์ระบบหลัก ระบบนี้มีการพิมพ์หลากหลายรูปแบบ เป็นระบบที่คิดขึ้นมาให้สะดวกสบาย 
ไม่ใช้เวลานานในการผลิต เพราะไม่ต้องผ่านระบบแยกสีและท าแม่พิมพ์ 

 

ภาพท่ี 3.57 การพิมพ์แบบไร้สัมผัส 

 สุดท้ายคือ การตรวจสอบและรับมอบเคร่ืองจักร ซึ่งมีความจ าเป็นมากในการ
ก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะ หรือที่เรียกว่า Specification ของเคร่ืองจักรในสัญญาซื้อขาย รายละเอียด
ในการก าหนดสเป็คจะรวบรวมเอาปัจจัยที่มีนัย ส าคัญ  
 บรรจุภัณฑ์นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ เนื่องจากสามารถเป็น
สื่อโฆษณา ณ จุดขายปลีกไปสู่มือผู้ซื้อโดยตรง แสดงถึงชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต ตราสินค้ า 
คุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้สินค้า และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและองค์กรได้ 
นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทส าคัญต่อการค้าและการบริการในฐานะช่วยอ านวยความสะดวก
แก่การขนส่งสินค้า โดยท าหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค  
 บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการตลาดได้ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มิได้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว 
หากแต่ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จูงใจภายนอกของสินค้านั้นด้วย ท าให้
บรรจภุัณฑ์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 ปัจจุบันสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนไปประกอบกับ
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ได้เจริญรุดหน้าเป็นอย่างมาก ท าให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งในด้านการ
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ออกแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้น ในการจัดการ
บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องพิจารณาถึงแนวทางการจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การ
พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ การป้องกันสูญหายในระหว่างการขนส่ง   
การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้การจัดการ
บรรจุภัณฑ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย
สินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและทันเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 
 ในการพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยที่ควร
พิจารณา คือ 
 ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า  
 สินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งเราจะต้องพิจารณาว่าลักษณะของสินค้าทั้ง
ทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
เช่น ถ้าสินค้าของเรามีลักษณะเป็นของเหลว เราจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ไม่เสียสภาพ
เมื่อโดนความชื้น สามารถป้องกันการร่ัวซึมได้ หรือ ถ้าสินค้ามีลักษณะเป็นกรด เราก็จะต้องเลือก
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความเป็นกรดได้ เป็นต้น 

3. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ 
  บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการการน าสินค้าจากแหล่งผลิตสู่มือ 
ผู้บริโภคในคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ การบรรจุภัณฑ์จึงมีความ สัมพันธ์กับขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่
การเตรียมสินค้า การบรรจุ การ ล าเลียงและขนส่ง จนถึงการตลาด โดยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี
ในการบรรจุภัณฑ์  ดังนี ้
  การใช้บาร์โค้ด (barcode)  
  เทคโนโลยีบาร์โค้ดถูกน ามาใช้ทดแทนการบันทึกข้อมูลบาร์โค้ด (barcode) คือ 
สัญลักษณ์ รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลขมีลักษณะเป็นแถบมีความหนาบาง แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ตัวเลขที่ก ากับด้านล่าง การอ่านข้อมูลจะ อาศัยหลักการสะท้อนแสง เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บใน
คอมพิวเตอร์ โดยตรงไม่ต้องกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ ระบบนี้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก การ
น าเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีสูงและให้ความ
สะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดี ระบบบาร์โค้ด จะใช้ควบคู่กับเคร่ืองอ่าน ที่เรียกว่า เคร่ืองยิงบาร์โค้ด 
(scanner) ซึ่งเป็นตัวอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปรหัสแท่ง เป็น ข้อมูลตัวเลข หรือตัวอักษร ท าให้สามารถ
เข้าใจและน าข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาพท่ี 3.58 การใช้บาร์โค้ด 

  ระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  
  เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อน าไป 
ใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด (barcode) เป็นระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มความสามารถใน
การค านวณและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล และส่งก าลังโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการ
สัมผัสทางกายภาพ เป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล จุดเด่นของ 
RFID อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก (tag) ได้หลายๆ แท็กแบบไร้สัมผัส และสามารถอ่านค่าได้แม้ใน
สภาพที่ทัศนวิสัย ไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก การพัฒนาระบบ 
RFID มิได้มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ระบบบาร์โค้ด แต่เป็นการเสริมจุดอ่อนต่าง ๆ ของระบบ  

 
 

ภาพท่ี 3.59 การใช้ระบบ RFID 

  การใช้วิทยาการใหม่ในการบรรจุภัณฑ์ 
  ปัจจุบันการด าเนินงานในด้านบรรจุภัณฑ์ ได้มีวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ใช้กับการบรรจุภัณฑ์ในวิธีการจัดส่ง เช่น unitized load เป็นการจัดส่งโดยน าบรรจุภัณฑ์แต่ละ     
หีบห่อมารวมกันเป็นกลุ่มให้สามารถรับน้ าหนักและจัดส่งรวมกันได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง เช่น การใช้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือและทางอากาศ 



51 

 

 
 

ภาพท่ี 3.60 การจัดส่งโดยใช้ระบบ unitized load 

เทคโนโลยีการพิมพ์ 
การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีการเติบโตที่สูงมากยิ่งขึ้น ไม่

ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรม 
โดยเร่ิมจากการคิดค้นหรือออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดผู้ผลิตจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตน้ันมีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้
มากที่สุดอุตสาหกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในเร่ืองภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตัวสินค้านั้นๆ บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. บรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งตัว (Rigid Packaging) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ แก้ว 
กระป๋องโลหะ และพลาสติกแข็ง บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มีความแข็งแรงและคงรูปได้ดี สามารถล าเลียง
ขนถ่ายบนสายพานได้ 

 
 

ภาพท่ี 3.63 การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งตัว 
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2. บรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งแข็งตัว (Semi-Rigid Packaging) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่
ขวดพลาสติก แก้วพลาสติก ถ้วยใส่ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะมีข้อจ ากัดในการรับแรงอัดและ 
แรงดึง 

 
 

ภาพท่ี 3.64 การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งแข็งตัว 

3. บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนุ่ม (Flexible Packaging) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ซอง
บรรจุอาหารส าเร็จรูปต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 

 
ภาพท่ี 3.65 การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนุ่ม 

4. การประหยัดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญทั้งทางด้านการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ ด้าน

การตลาด ด้านการจัดการโลจิสติสก์ ใช้บรรจุภัณฑ์ดึงดูดความสนใจ ของลูกค้า มองถึงผลกระทบที่
เกิดขึน้ใน ด้านต้นทุนโลจิสติกส์ สิ่งส าคัญทีค่ านึงถึงในการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ด้านการจัดการ  โล
จิสติกส์ มี 4 ข้อ 
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1. บรรจุภัณฑ์มีน้ าหนักเบา อัตราค่าระวางโดยทั่วไปคิดตามน้ าหนัก สินค้ามี
น้ าหนักมากค่าระวางต่อ หน่วยจะสูงกว่าสินค้าที่มีน้าหนักเบา น้ าหนักสินค้าคิดจากน้าหนักตัวสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดมีน้าหนักที่แตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์น้ าหนัก เบาจะลดค่า
ขนส่งและสะดวกในการหยิบถือของลูกค้า 

2. บรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็ก ขนาดบรรจุภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อโลจิสติกส์ ทั้งด้านการ
เคลื่อนย้ายและ การใช้พื้นที่ บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่จะใช้พื้นที่จัดเก็บและระวาง ยานพาหนะมาก 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวสินค้า และมี ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 
แต่ยังคงปกป้องสินค้าไม่ให้เสียหายได้ใน ระดับหนึ่ง บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กจะประหยัดค่าขนส่ง 
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บใน คลังสินค้า นอกจากนี้ยังสะดวกในการหยิบถือของผู้บริโภค 

3. บรรจุภัณฑ์ปกป้องสินค้า หน้าที่บรรจุภัณฑ์ที่ส าคัญ คือ ปกป้องสินค้าไม่ให้เกิด
ความเสียหาย ระหว่างขนส่ง ขนย้ายและเก็บรักษา รวมทั้งความเสียหายจากกลิ่น การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อปกป้องสินค้า 100 เปอร์เซ็นต์ จะมีต้นทุน สูงมาก ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึงควรปกป้องความ
เสียหายได้ระดับหนึ่ง 

4. บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม ขยะบรรจุภัณฑ์แต่ละปีมีปริมาณมาก วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์บางชนิดมีต้นทุนสูงในการทาลาย และวัสดุบรรจุภัณฑ์ หลายชนิดยังก่อให้เกิดมลภาวะอีกด้วย 
ดังนั้นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ดีจึงควร ท าลายง่ายหรือย่อยสลายง่ายและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ บริษัท ที่
ตระหนักในเร่ือสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น า
กลับมาใช้ได้อีก 

การเลือกบรรจุภัณฑ์  จะสังเกตเห็นได้ว่า บรรจุภัณฑ์มีความหมายกับฝ่ายผลิต ฝ่าย
การตลาด และฝ่ายโลจิสติกส์ โดยที่แต่ละฝ่ายมีมุมมองที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามในมุมมองของบริษัท
บรรจุภัณฑ์จะต้องสามารถปกป้อง สินค้า มีต้นทุนต่ า และสะดวกกับลูกค้าในการขนย้ายและเก็บ
รักษา  การเลือกบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์มีข้อพิจารณา 2 ประการ ดังนี้ 1. ด้านมิติทางกายภาพ 
(Physical Dimensions) 2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging Materials) 

1. ด้านมิติทางกายภาพ (Physical Dimensions) สินค้ามีหลากหลายชนิด แต่ละชนิด
มีรูปร่างแตกต่างกัน สินค้าบางชนิด มีรูปร่างเป็นมาตรฐาน บางชนิดไม่มีมาตรฐาน เช่น รองเท้าที่มี
ขนาดเป็น มาตรฐาน แต่เคร่ืองแก้วมีรูปลักษณ์แตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์จึงไม่มี มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์
ที่มีมาตรฐานจะใช้ประโยชน์ระวางยานพาหนะได้มากกว่า บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผล
ให้ ค่าขนส่ง ขนย้าย และเก็บ รักษามีต้นทุนต่ า สินค้าบางชนิดไม่อาจวางซ้อนกันได้ เช่น รถยนต์ ทา
ให้ใช้ระวาง ยานพาหนะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดสินค้าที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน เช่น 
เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ หรือ โครงสร้างเหล็ก (steel fabrication) สินค้าประเภทนี้จะมีค่า ระวางแพง
เพราะใช้ระวางยานพาหนะมาก สินค้าที่มีมาตรฐานใช้อุปกรณ์ขนส่งได้ประโยชน์มากกว่าสินค้าที่
ขนาด และรูปร่างไม่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีอุปกรณ์ขนส่งที่นามาใช้กับสินค้าที่
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ไม่มี มาตรฐาน เช่น รถบรรจุในคอนเทนเนอร์ซึ่งคอนเทนเนอร์สามารถวาง ซ้อนกันได้อีกทั้งคอน
เทนเนอร์ยังช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 

2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging Materials) • บรรจุภัณฑ์แบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า
เหลว และบรรจุภัณฑ์สินค้าแห้ง โดยมีวัสดุที่ใช้ทาบรรจุภัณฑ์ดังนี้ 1. บรรจุภัณฑ์สินค้าเหลว 
(Liquid Cargo Packaging) 2. บรรจุภัณฑ์สินค้าแห้ง (Dry Cargo Packaging) 
 - บรรจุภัณฑ์สินค้าเหลว (Liquid Cargo Packaging) สินค้าเหลวมีหลายชนิด เช่น 
เคร่ืองดื่ม น้ามัน สารเคมี สินค้าเหลวมีคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างกัน บางชนิดใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทา 
ด้วยเหล็กไม่ได้ เพราะทาปฏิกิริยากับสินค้าและเกิดความเสียหายกับ สินค้าวัสดุที่ใช้ทาบรรจุภัณฑ์
จะต้องมีคุณสมบัติไม่ทาปฏิกิริยากับสินค้า มี ความทนทาน มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และ
น้ าหนักเบา บรรจุภัณฑ์สินค้าเหลว ได้แก่ ถังเหล็ก ถังพลาสติก แก้ว ถังไม้ ปัจจุบันมีการใช้ถัง
พลาสติกบรรจุสินค้าเหลวมากขึ้น เหตุเพราะ พลาสติกมีคุณสมบัติคงทนและน้าหนักเบา 

- บรรจุภัณฑ์สินค้าแห้ง (Dry Cargo Packaging) • สินค้าแห้งมีหลายชนิด อาทิ 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ของใช้ในบ้านและ ครัวเรือน อุปกรณ์-ชิ้นส่วนยานพาหนะ วัสดุที่นิยมใช้ทา
บรรจุภัณฑ์สินค้าแห้ง ได้แก่ กระดาษ ไม้พลาสติก โดย บรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องกระดาษ ลังไม้ ถัง
ไม้ ลังพลาสติก หรือกล่อง พลาสติก 
 กลยุทธ์หมุนเวียนน ากลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) เป็นการรวบรวมน าบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปเพื่อหมุนเวียนผลิต ใหม่ วัสดุที่สามารถน ามาแปรรูปกลับมาใช้ผลิต
เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว  เช่น ทากระดาษจากกระดาษเก่า จะช่วยลด
ทรัพยากรธรรมชาติ คือไม้ที่น ามาท ากระดาษ และใช้พลังงานในการผลิตกระดาษขึ้นมาจากเศษ
กระดาษเพียง คร่ึงหนึ่งของการผลิตคร้ังแรก ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย  อย่างไรก็
ตามกรณีกระดาษที่ได้น ามาใช้ประกบวัสดุอ่ืน เช่น อลูมิเนียมและ พลาสติกนั้น จะยากต่อการท าลาย 
และการน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ 
 ส่วนของเศษแก้วที่น าไปหลอมผสมกับวัตถุดิบอ่ืนๆ เพื่อผลิตแก้วใหม่ จะช่วย
ประหยัดพลังงานในการผลิตได้มากและลดปัญหาจากเศษแก้ว ต่างๆ ได้  โลหะ เช่น เหล็ก 
อะลูมิเนียม สามารถนากลับมาแปรรูปผลิตใหม่โดยใช้ พลังงานน้อยกว่าตอนผลิตคร้ังแรก เช่ น
พลังงานที่ใช้ส าหรับผลิต กระป๋องอะลูมิเนียมใหม่ 1 ใบ จะเท่ากับพลังงานที่ใช้แปรรูปกระป๋อง ใช้  
แล้วสูงถึง 20 ใบ ดังนั้นการน ามาแปรรูปใหม่จึงประหยัดพลังงาน มากกว่า 
 ส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว สามารถน ากลับเข้ากระบวนการ ผลิตใหม่ได้ 
โดยยังสามารถน าไปท าเป็นบรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ต่างจากเดิม ได้เช่น ชาม ถัง ไม้เทียม ส้นรองเท้า ถุง
ขยะ โดยการใช้วัสดุเก่าล้วนหรือ เติมวัสดุใหม่ลงไปด้วย 
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 5. หลักการน า 3R เข้ามาใช้ในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 

 

ภาพท่ี 3.66 สามเหลี่ยม 3R 

 สืบเนื่องจากปัจจุบัน ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ
ประกอบกับข้อจ ากัดด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในการจัดสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการ บริหารจัดการมลพิษรูปแบบใหม่ที่เน้นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ้งทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีสาระส าคัญ คือ “การป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญเสีย
ไปและน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
เอกชนและประชาชน เพื่อให้เกิดสมดุลและ เป็นรากฐานในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน” ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบาย จ าเป็นต้องมีการ
ประยุกต์หลักการด้าน 3R (Reduce Reuse Recycle: 3R) เข้ากับระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดย
การควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งก า เนิด และการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะน าไปก าจัดขั้นสุดท้าย อย่างถูกหลักวิธีการต่อไป กรม
ควบคุมมลพิษ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการลดและน าของเสียมาใช้ประโยชน์  
(Reduce Reuse Recycle: 3R) ส าหรับให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไป ประยุกต์ใช้เป็น
กรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการลดและน าของเสียมาใช้ประโยชน์ในประเทศ เป็นไปอย่างมี
ระบบครบวงจร และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแนวใหม่แบบครบวงจร 
 1R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง ลองมาส ารวจ
กันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จ าเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้
แล้วหมดไป เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ท าได้ง่าย ๆ โดย
การเลือกใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น ปิดไฟทุกคร้ังที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์
และเคร่ืองปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ าร้อน
ออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการ
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ขับรถไปเอง เป็นต้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 2R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเคร่ืองใช้มาใช้ซ้ า 
ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลาย ๆ คร้ัง เช่น การน าชุดท างานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่
นอนอยู่บ้านหรือน าไป บริจาค แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การน ากระดาษรายงานที่เขียน
แล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน้ต ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้
เป็นจ านวนมาก การน าขวดแก้วมาใส่น้ ารับประทานหรือน ามาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ เช่น
แจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้วยัง
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย 
 3R : Recycle คือ การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมารีไซเคิล หรือ
น ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจ าพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย 
เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถน ามารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถ
น าไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การน าแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่ เป็น
ขวด ภาชนะใส่ของ หรือเคร่ืองใช้อื่น ๆ ฝากระป๋องน้ าอัดลมก็สามารถน ามาหลอมใช้ใหม่หรือน ามา
บริจาคเพื่อท าขาเทียมให้ กับคนพิการได้ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการลดและน าของเสียมาใช้ประโยชน์ของประเทศไทย
เป็นไปอย่างมีระบบครบวงจร และมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
 2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ 
 เป้าหมาย 
 เป้าหมายสูงสุดในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 3R ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการลดและ
น าของเสียมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนการก าจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูล
ฝอยลง (Waste Reduction) มีการคัดแยกและ น าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery) เพิ่ม
มากขึ้น ในแต่ละรูปแบบ เช่น การคัดแยกและน ากลับคืนขยะ รีไซเคิล (Material Recovery) ใน
ชุมชน การใช้ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทในรูปแบบการใช้ซ้ า (Reuse) ละการแปรรูปใช้
ใหม่ (Recycle) รวมทั้งการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ (Biodegradable Recovery) ในรูปแบบของปุ๋ย
หมัก (Composting) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) และการใช้ประโยชน์ขยะด้านพลังงาน (Energy 
Recovery) ของเศษวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ  
 การน าหลักการด้าน 3R มาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จะเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความส าคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource Efficiency) และ
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ผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ พัฒนาประเทศ อันจะนะไปสู่การก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ปละประชนชน ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่การลดปริมาณของเสียที่แหล่งก าเนิดตลอดจนการน ากลับมาใช้ใหม่
และก าจัดขั้นสุดท้ายตามาหลักการด าเนินงานด้าน 3R และลอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ
มลพิษตามหลักสากล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบรูณาการหลักการและแนวทางการ
ด าเนินงานด้าน 3R เข้ากับแนวทางการบริหารจัดการค้าสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษที่ก าหนด
ไว้ในแผนงานตามงบประมาณ หรือ แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เพื่อให้การจัดการและการ
ควบคุมของเสียเป็นระบบและครบวงจร โดยเน้นการลด และน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้
มากที่สุด ก่อนการก าจัดขั้นสุดท้ายเพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกิดการจัดการของเสียที่ เป็นระบบครบวงจรเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
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นิยามศัพท์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1. การบรรจุ Contain รองรับสินค้าให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือตาม
รูปร่างของบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ 

2. กระป๋อง Tin Can โลหะที่มีปิดผลึก ท าจากดีบุก “กระป๋อง” 

3.กระดาษแก้ว Cellophane film เป็นพลาสติกที่ ใช้มาท าเป็นแผงยา มี
ความไวต่อความชื้นซึ่งจะขยายและหด
ตัวเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง 

4.การส่งเสริมการขาย Promotion กระตุ้นให้เกิดการขาย เช่น การลดราคา
แบบชั่วคราว 

5.กระดาษลูกฟูก Corrugated Paper กระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นปะหน้า 2 
แผ่นและมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่ตรง
กลาง 

6. การใช้ซ้ า Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการ
น าสิ่งของเคร่ืองใช้มาใช้ซ้ า ซึ่งบางอย่าง
อาจใช้ซ้ าได้หลายๆคร้ัง 

7. การน ากลับมาใช้ Recycle การน าสิ่งของกลับมาใช้ซ้ าได้อีก 

8. กล่อง Box เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่ง 

9. กระดาษเคลือบฟิล์ม
พลาสติก 

Plastic Coated Paper การเคลือบฟิล์มพลาสติกเข้ากับวัสดุอื่นๆ 

10. กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง Wax Laminated 
Paper 

เป็นหนึ่งของสุดหุ่นขี้ผึ้งจีนเคลือบบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษผลิต 

11. กระดาษคราฟท์ Kraft กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมี 

12. กระดาษซับน้ าหรือ
หมึก 

Absorbent เยื่อบริสุทธิ์ ใช้ผลิตกระดาษทิชชู และ
กระดาษเช็ดหน้าด้วย 



59 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

13. กระดาษทนน้ ามัน Greaseproof Paper กระดาษทดสอบน้ ามันใช้ส าหรับการ
ปน เปื้ อนของน้ า มัน ในดิน  น้ า และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

14. กระดาษท าลูกฟูก Corrugating 
Medium 

กระดาษที่ น ามาใช้ท า เป็นลอนเพื่ อ
ประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นลูกฟูก 

15. กระป๋องกระดาษ Paper/Composite 
Can 

เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้จาก
การพันกระดาษทับกันหลาย ๆ ชั้น 

16. กระป๋องฉีดพ่น Metal aerosol เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท อัดความดันที่
บรรจุก๊าซท าหน้าที่เป็นสารขับความดัน 

17. กล่องกระดาษแข็ง Paperboare Box จากกระดาษแข็งได้หลายชนิด  อาทิ 
กระดาษไม่เคลือบ 

18. กล่องกระดาษลูกฟูก Corrugated 
Fibreboard Box 

กระดาษที่มีโครงสร้างประกอบด้วย
กระดาษแผ่นเรียบ ส าหรับท าผิวกล่อง
อย่างน้อย 2 แผ่น ประกบกับกระดาษ
ลูกฟูกอย่างน้อย 1 แผ่น ส าหรับน าไปใช้
ใน3การท ากล่อง 

19. การทดสอบน้ าหนัก
มาตรฐาน 

Basic Weight ก า หนด เ กณฑ์ ส า ห รั บ ก า รซื้ อ ข า ย
เนื่ อ งจากค่ าน้ าหนักมาตรฐานของ
กระดาษชนิดหน่ึง 

20. กระดาษ Paper เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาส าหรับการจด
บันทึก 

21. การขึ้นรูป Forming ใช้แม่พิมพ์แบบอัดเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ใช้
กันมากที่สุด ในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์
แบบอื่น ๆ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

22. การทดสอบความ
หนา 

Thickness ตรวจคุณภาพของกระดาษวัสดุอ่อนตัว
ทั่วไป 

23. เกณฑ์ Gauge ระดับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

24. การป้องกัน Protect การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อ
ตนเองในเหตุการณ์ร้าย 

25. การลดการใช้ Reduce การลดการใช้การบริโภคทัพยากรที่ไม่
จ าเป็นลง เราสามารถที่จะลดการบริโภค
ที่ไม่จ าเป็น เช่น น้ ามันก๊าซ 

26. การยึดตัว Elongation ค่าความต้านทานต่อแรงดึง 

27. การทดสอบการดูด
ซึมน้ า 

Water Absorption การทดสอบ ความสามารถของกระดาษ
ต่อการดูดซึมน้ าที่สัมผัสภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

28. การทดสอบการ
ต้านทานต่อไขมัน 

Turpentine Test เป็นการทดสอบ ความสามารถของ
กระดาษในการต้านทานการซึมผ่านของ
ไขมัน 

29. เคร่ืองแก้ว Glassware บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากแก้ว 

30. ความหนา Thickness มวลของวัตถุต่อหนึ่งหน่วย ถ้าวัตถุมี
ความหนาแน่นมากหน่วยปริมาณก็ยิ่ง
มากขึ้น 

31. ความต้านทานต่อแรง
ฉีกขาด 

Tear Resistance ความสามารถที่จะทนต่อแรงฉีกได้สูง 

32. เซรามิค Ceramic สามารถท ามาท าเป็น อาทิ หม้อไหถ้วย
ชาม เคร่ืองเคลือบดินเผา อิฐ กระเบื้อง
เคลือบ วัสดุประเภทซีเมนต์ แก้ว และ
วัสดุทนไฟ 
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33. ซองกระดาษ Paper Envelope กระดาษที่ใช้ท าซอง 

34. ถุงกระดาษ Paper Bag กระดาษแบบผนึก 4 ด้าน 

35. ถังกระดาษ Fibre Drum เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้จาก
การพันกระดาษทับกันหลาย ๆ ชั้น มี
ขนาดใหญ่ 

36. ถุงกระดาษหลายชั้น Multiwall Paper 
Sack 

ถุงประเภทนี้มีทั้งแบบปากเปิด และแบบ
มีลิ้นและมีความทนทาน 

37.ถังโลหะ  Metal drum เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่
นิยมใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เคมีและของเหลว 
กึ่งเหลว เม็ด และผง 

38. ถาดโฟม  Foam tray เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ใส่อาหารมีความ
แข็งแรงและรองรับส่วนที่เป็นน้ า 

39. ถาดไข่ Egg tray เป็นวัสดุที่ไว้ใช้รองไข่ มิให้ไข่แตกหรือ
ได้รับแรงกระทบกระเทือน 

40. ถ้วย Cup ภาชนะก้นลึกส าหรับใส่น้ า  หรือของ
บริโภค มีหลายขนาด 

41. ถุงพอง Blister bag บ ร ร จุ ภั ณฑ์ แ บบ  บ ลิ ส เ ต อ ร์  ห รื อ            
บลิสเตอร์แพ็ค เป็นแผงอลูมิเนียมฟอยล์
กับพลาสติกผนึกติดกัน 

42. เทอร์โมเซตติง Thermosetting โมเลกุลพลาสติก 

43. บรรจุ Contain บริการน าสินค้าใส่ตู้และน าออกจากตู้ที่
สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 

44. บรรจุภัณฑ์เฉพาะ
หน่วย 

Individual Package บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้น
แรก 
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45. บรรจุภัณฑ์ Packaging การบรรจุหีบห่อเพื่อการคุ้มครองปกป้อง
สินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่าง
ปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม 

46. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Package บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง 
เพื่อการป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์ 

47. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก
สุด 

Out Package บรรจุภัณฑ์ที่ที่ใช้ในการขนส่งป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น 

48. แบบแข็ง Rigid Forms บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 

49. บรรจุภัณฑ์ประเภท
รูปทรงกึ่งแข็งตัว 

Semi Rigid Forms บรรจุ ภัณฑ์ที่ ท า จ ากพลาสติ ก อ่อน 
กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง 

50. บรรจุภัณฑ์ประเภท
รูปทรงยืดหยุ่น 

Flexible Forms บรรจุภัณฑ์ที่ ท า จ ากวัสดุ อ่อนตัว  มี
ลักษณะเป็นแผ่นบาง 

51. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ Aseptic packaging ระบบการบรรจุส าหรับอาหารที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

52. ป้องกัน Protect ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้
เกิดความเสียหาย 

53. แผ่นชิ้นไม้อัด Particle Board ท ามาจากเศษชิ้นไม้มาสับอัดติดกันให้
เป็นแผ่นด้วยกาว 

54. แผ่นใยไม้อัด Fibre Board น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ามาท า
แผ่นใหม่ 

55. แผ่นลูกฟูก Corrugated Board มีลักษณะคล้ายกับกระดาษลูกฟูก ซึ่งเป็น
ลักษณะแผ่นพลาสติกประกบกันสองข้าง 
และตรงกลางเป็นสันและเป็นรูสลับกัน
ไป 



63 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

56. แพคเกจผู้บริโภค Consumer package บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก 

57. พอลิโพรไพลิน Polypropylene เป็นพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหาร มีความ
หนาแน่นต่ า มีจุดหลอมเหลวที่ 160-170 
องศาเซลเซียล 

58. แพคเกจการขนส่ง Transportation 
Package 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

59. พอลิสไตรีน Polystyrene เป็นพลาสติกที่หลอมเป็นของเหลวได้ 
โดยที่ อุณหภูมิของจะอยู่ ในสถานะ
ของแข็ง ไม่ท าสี และยืดหยุ่นได้จ ากัด 

60. ผลิตภัณฑ์ Products สิ่ ง ที่ มี รู ป ร่ า งห รือมี คุ ณสมบั ติ ท า ง
กายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่
มนุษย์ผลิตขึ้น 

61. ภาชนะแก้ว Glass container วัสดุที่มีผิวเรียบจากการหลอมด้วยความ
ร้อนให้เป็นรูปเป็นร่างมีลักษณะแข็งใส 
แต่แตกร้าวได้ง่ายมากเมื่อเกิดการกระทบ 

62. มูลค่าเพิ่ม Value Added เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ 

63.ไมค์ Mil 1/1000 นิ้ว 

64. ไม้ Wood เป็นวัสดุแข็งที่ท าจากแก่นล าต้นของ
ต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น  

65. ไม้อัด Plywood จากไม้ซุง แล้วน ามาติดกาวโดยเรียงสลับ
ให้เป็นเส้นใยขวางกัน จากนั้นอัดด้วย
ความร้อน  

66. ไมโครมิเตอร์ micrometer เคร่ืองมือวัดละเอียดที่ใช้วัดวัตถุที่มีขนาด
เล็ก 
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67. ไมโครเมตร Micron 1 ใน 1 ล้านของเมตร 

68. เม็ดแก้ว Glass beads ลักษณะเป็นลูกกลมใส ใช้ส าหรับงาน
อุตสาหกรรมไว้ส าหรับการลดการเดือด
การเกิดฝอง 

69. เยื่อกระดาษ Molded pulp แผ่นกั้นภายในกล่อง 

70. แยกแยะ Identify แยกแยะสินค้า ข้อมูล ลักษณะ หรือ
จุดหมายปลายทาง 

72. วัสด ุ Material วัตถุที่น ามาใช้งาน หรือประกอบเป็นสิ่ง
อ่ืน 

73. หลอด Tube สิ่งที่มีลักษณะคล้ายท่อกลมกลวงยาว
ขนาดเล็ก 

74. หลอดบีบ Squeeze tube หลอดพลาสติกมี จุ ด เด่น เพราะ เบ า 
ทนทาน ป้องกันการร่ัวไหลของเนื้อสาร
ภายใน และไม่แตกหักเสียหายได้ง่าย 

75. หลอดยุบ Collapse Tube หลอดที่ท ามาจากอลูมิ เนียม สามารถ
ยุบตัวได้ 

76. อุทธรณ์ผู้บริโภค Consumer appeal ดึงดูความสนใจผู้บริโภค 

78.ไฮโดรคลอโรฟลูโอ
คาร์บอน 

Chlorofluorocarbons เป็นสารอันตรายที่ท าลายชั้นโอโซนและ
ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 จากการที่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของ 
บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. ซึ่ง
เป็นบริษัทประกอบอุตสาหกรรมหลอดอลูมิเนียม สินค้าหลอดอลูมิเนียมส าหรับครีมเปลี่ยนสีผม 
หลอดอลูมิเนียมส าหรับยา หลอดอลูมิเนียมส าหรับครีม หลอดอลูมิเนียมส าหรับยาสีฟัน  ฉะนั้น
ผู้จัดท าโครงการจึงได้รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความก้าวหน้าการศึกษาการลดต้นทุน   
บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของ บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด มาใช้อ้างอิงใน
การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. การลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 
 บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด เป็นบริษัทอุตสาหกรรมประเภท
หลอดอลูมิเนียม  บริษัทจึงมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ โดยบริษัทได้ท าการ
จัดท าการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นรูปตราบริษัท โดยมีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 40x55x40 
เซนติเมตร และได้มีการสั่งซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษจ านวน 500 กล่อง ต่อเดือน บริษัทเลือกใช้
กลยุทธ์การลดต้นทุน โดยการใช้บรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ า เรียกว่า Reuse เช่น การใช้กล่องบรรจุภัณฑ์
เดิมมาใช้ซ้ าแบบหมุนเวียน ท าให้เกิดการลดต้นทุนในการสั่งซื้อเพื่อสร้างผลก าไรให้แก่บริษัท 

 

ภาพท่ี 4.1 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงาน
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ภาพท่ี 4.2 บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของ บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 

2. กลยุทธ์ที่ใช้ในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 

 จากที่ได้ไปศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของ 

บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด พบว่าบริษัทมีลักษณะการใช้บรรจุภัณฑ์ ดังนี้  

 1. บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ได้มีการใช้บรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ า

แบบหมุนเวียน 

 2. กรณีที่ลูกค้าต้องการกล่องบรรจุภัณฑ์ บริษัทมีค่าเก็บบริการกล่องกระดาษ 60 

บาท/กล่อง 
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 3. การใช้ซ้ าเท่ากับว่าบริษัทใช้การลงทุนคร้ังเดียว เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ราคา

กล่องละ 60 บาท ใช้ 1 คร้ัง ในการหมุนเวียนคิดเป็น 1 บาท อายุการใช้งานเท่ากับ 60 คร้ัง หากทะนุ

ถนอมกล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะสามารถใช้ได้เกิน 60 คร้ัง อาจจะเป็น 70-80 คร้ัง บริษัทจะได้ก าไรจาก

การหมุนเวียนกล่องบรรจุภัณฑ์คร้ังละ 10-20 บาท ต่อจ านวนคร้ังของการหมุนเวียน 

3. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป 
 ด้านความรู้ 

 จากการที่ได้เข้าศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ท าให้ได้เข้าใจ

การน าความรู้ในด้านการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษโดยการใช้บรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ า 

นอกจากช่วยลดต้นทุนในการผลิตยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจ านวนมาก รักษา

สิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ในกิจการ และสามารถน าไปมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนหรือชีวิตประจ าวันได ้

 ด้านการประกอบอาชีพ 

 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาการลดต้นทุนของบริษัท อุตสาหกรรม 

หลอด อลูมิเนียม จ ากัด มาเป็นแนวทางการลดต้นทุนมาใช้ประกอบด้านอาชีพการขายหรือกิจการ

เพื่อลดต้นทุนและสร้างผลก าไรให้แก่บริษัท และตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างดี จะท าให้

ยอดขายดีขึ้น จึงมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก  และท าให้บริษัทอยู่รอดได้ 

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการวาง

แผนการด าเนินงานโครงการ 

 คณะผู้จัดท าโครงการได้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักความ

พอประมาณมาปรับใช้ในการด าเนินงานโครงการดังนี้ 

 1. คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าวมาปฏิบัติโดยการน า

วัสดุเหลือใช้มาประกอบการท าโมเดล เช่น กล่องกระดาษ น ามาปรับใช้ หรือ  Recycle เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและเป็นการน าสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. คณะผู้จัดท าได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาในบริษัท อุตสาหกรรม หลอด 

อลูมิเนียม จ ากัด เช่น การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเข้าพบ ก่อนถึงวันเวลาที่บริษัทนัด

หมาย และตั้งค าถามให้ตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดท าต้องการที่จะศึกษา เพื่อที่จะ

ได้ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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บทที ่5  

สรุปข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 จากการที่ได้ไปเข้าเยี่ยมชมที่ บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด เมื่อวัน

พุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในเร่ืองการศึกษาการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของ

บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบอุตสาหกรรมหลอดอลูมิเนียม 

สินค้าหลอดอลูมิเนียมส าหรับครีมเปลี่ยนสีผม หลอดอลูมิเนียมส าหรับยา หลอดอลูมิเนียมส าหรับ

ครีม หลอดอลูมิเนียมส าหรับยาสีฟัน เพื่อพัฒนาเป็นฐานธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เพื่อ

ทราบถึงการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม 

จ ากัด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1. การลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษของบริษัท อุตสาหกรรม 
หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมประเภทหลอดอลูมิเนียม  บริษัทจึงมีการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประกอบธุรกิจโดยบริษัทได้ท า
การจัดท าการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นรูปตราบริษัท โดยมีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 
40x55x40 เซนติเมตร และได้มีการสั่งซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษจ านวน 500 กล่อง ต่อเดือน 
บริษัทเลือกใช้กลยุทธ์การลดต้นทุน โดยการใช้บรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ า เรียกว่า Reuse เช่น การใช้
กล่องบรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ าแบบหมุนเวียน ท าให้เกิดการลดต้นทุนในการสั่งซื้อเพื่อสร้างผลก าไร
ให้แก่บริษัท 
 2. กลยุทธ์ที่ใช้ในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรม หลอด 

อลูมิเนียม จ ากัด พบว่าบริษัทมีลักษณะการใช้บรรจุภัณฑ์ ดังนี้  บริษัท อุตสาหกรรม หลอด 

อลูมิเนียม จ ากัด ได้มีการใช้บรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ าแบบหมุนเวียน แต่กรณีที่ลูกค้าต้องการกล่อง

บรรจุภัณฑ์ บริษัทมีค่าเก็บบริการกล่องกระดาษ 60 บาท/กล่อง การใช้ซ้ าเท่ากับว่าบริษัทใช้การ

ลงทุนคร้ังเดียว เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ราคากล่องละ  60 บาท ใช้ 1 คร้ัง ในการหมุนเวียนคิดเป็น 1 

บาท อายุการใช้งานเท่ากับ 60 คร้ัง หากทะนุถนอมกล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะสามารถใช้ได้เกิน 60 คร้ัง

อาจจะเป็น 70-80 คร้ัง บริษัทจะได้ก าไรจากการหมุนเวียนกล่องบรรจุภัณฑ์คร้ังละ 10-20 บาท ต่อ
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จ านวนคร้ังของการหมุนเวียน  
 3. จากการศึกษานี้สามารถไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์กล่อง

กระดาษโดยการใช้บรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ า นอกจากช่วยลดต้นทุนในการผลิตยังช่วยลดปริมาณการ

ตัดต้นไม้ได้เป็นจ านวนมาก รักษาสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ในกิจการ และ

สามารถน าไปมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนหรือชีวิตประจ าวัน

ได้ และยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาการลดต้นทุนของบริษัทมาเป็นแนวทางการลด

ต้นทุนมาใช้ประกอบด้านอาชีพการขายหรือกิจการเพื่อลดต้นทุนและสร้างผลก าไรให้แก่บริษัท 

และตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างดี จะท าให้ยอดขายดีขึ้น จึงมีความส าคัญต่อการประกอบ

อาชีพเป็นอย่างมาก  และท าให้บริษัทอยู่รอดได้ 

 4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณมาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับการวางแผนการด าเนินงานโครงการ คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังกล่าวมาปฏิบัติโดยการน าวัสดุเหลือใช้มาประกอบการท าโมเดล ผู้จัดท าได้มีการเตรียมตัวก่อน

เข้าไปศึกษาในบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะมีการ

เข้าพบ และตั้งค าถามให้ตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดท าต้องการที่จะศึกษา เพื่อที่จะ

ได้ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรให้พนักงานขนส่งบ ารุงรักษากล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาสภาพกล่อง     

บรรจุภัณฑ์ สามารถใช้เกิน 10 คร้ัง ให้มากที่สุด จะท าให้บริษัทได้ก าไรจากการหมุนเวียนกล่อง

บรรจุภัณฑ ์

 2. ควรพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด ให้มี

ความช านาญในด้านการปฏิบัติงาน เช่น พนักงานในฝ่ายการผลิตลากิจหรือลาออก แต่การผลิตไม่

สามารถหยุดท างานได้ โดยให้หัวหน้าฝ่ายผลิตสอนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานแต่ละฝ่าย หาก

พนักงานลากิจหรือลาออกสามารถดึงพนักงานมาท าแทนกันได้ทันที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  1. คลังเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ควรมีการแยกประเภทระหว่างกล่องบรรจุภัณฑ์ที่

บรรจุหลอดใส่อาหารและกล่องบรรจุภัณฑ์หลอดสารเคมี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก   

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ     
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ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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วัดฐานขนาด 80x80 เซนติเมตร และแบ่งส่วนต่างๆของโมเดล 

 

 

ท าเสาโรงจอดรถขนส่งและคลังเก็บบรรจุภัณฑ์ 
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โรงจอดรถส าหรับขนส่งสินค้า 

 

 

คลังเก็บบรรจุภัณฑ์ 
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ออฟฟิตของบริษัทอุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด 

 

 

หลังคาออฟฟิต บริษัทอุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จ ากัด  
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ฝ่ายผลิตหลอดอลูมิเนียม 

 

 

น าหลอดยาคูลท์มาตัดเป็นหลอดอลูมิเนียมและพ้นสี 
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น าแผ่นใสเหลือใช้มาท าห้องPacking Room 

 

 

ห้องPacking Roomและฝ่ายผลิต 
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พื้นที่คลังสินค้า 

 

 

ติดถนนส าหรับรถขนส่ง 



81 

 

 

ตัดกล่องบรรจุภัณฑ์และลังทึบ 

 

 

กล่องบรรจุภัณฑ์(สีน้ าตาล) ลังทึบ(สีน้ าเงิน) 
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วางลังทึบห้องคลังสินค้า 

 

 

วางกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ 
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บริษัทลูกค้าส าหรับขนส่งสินค้า 

 

 

พื้นที่ขนส่งของบริษัทลูกค้า  
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โมเดลเสร็จสมบูรณ์ ( แบบเปิดหลังคา ) 

 

 
โมเดลเสร็จสมบูรณ์ ( แบบปิดหลังคา ) 
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ภาคผนวก ค   

งบประมาณ 
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งบประมาณ 

งบประมาณการจัดท ารูปเล่มรายงาน  

กระดาษ A4 1 รีม  90   บาท  
หมึกสีและขาวด า       395 บาท  
 รวม       449 บาท  
งบประมาณการจัดท าโมเดล  
อุปกรณ์เคร่ืองท าโมเดล  713 บาท  
ของตกแต่งโมเดล 300 บาท  
 รวม 1,030 บาท  
รวมงบประมาณในการจัดท าโครงการทั้งหมด 449 + 1,030 = 1,479 
 

ล าดับที ่ รายการ ราคา ( บาท ) 
1. ฟิวเจอร์บอร์ด 150 
2. กระดาษลูกฟูกม้วน 60 
3. แท่งไม้ 45 
4. ไม้ไอติม 25 
5. เทปด า 40 
6. ปืนกาว 210 
7. แท่งกาวร้อน 80 
8. กาวลาเท็กซ์ 15 
9. กาวสองหน้า 30 

10. กระดาษสี 28 
11 กระดาษสีแข็ง 30 
12. รถของเล่น 180 
13. ต้นไม้ปลอม 30 
14. ดอกไม้ปลอม 15 
15. โต๊ะไม้ส าเร็จรูปมินิ 50 
16. หินตกแต่ง 10 
17. อ่างน้ ามินิ 15 

รวม 1,030 
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นางสาวกาญจนาภรณ์  รองไชย 

เกิดเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2542 

บ้านเลขที่ 223/15 ต.บางโฉลง อ.บางพล ี

จ. สมุทรปราการ 10540 

หมายเลขโทรศัพท์ 095-1584996 

E-mail KanapornRongchil@gmail.com 

 

 

 

 

นายเมธัส แตงเลี้ยง  

เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2543 

บ้านเลขที่ 162/227 ต.แพรกษา อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ10280  

หมายเลขโทรศัพท์ 064-4392599 

E-mail Mathustangliang@gmail.com 
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