
 

วสัดุและชนิดของบรรจุภณัฑ ์
Packaging Type and Materials 



หวัขอ้ในบทเรียน 
• บทนําของวสัดบุรรจภุณัฑ์ 

• บรรจภุณัฑ์กระดาษ 

• บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 

• บรรจภุณัฑ์โลหะ 

• บรรจภุณัฑ์แก้ว 

• บรรจภุณัฑ์ไม้ 



วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
1. สามารถอธิบายถึงคณุสมบตัขิองวสัดบุรรจภุณัฑ์แตล่ะประเภทได้ 

2. สามารถอธิบายถึงลักษณะ หรือรูปแบบท่ีนิยมใช้ของบรรจุภัณฑ์
ประเภทตา่ง ๆ ได้ 

3. สามารถเสนอแนะความเหมาะสมระหว่างสินค้ากบับรรจภุณัฑ์แต่ละ
ชนิด 

4. ทราบปัจจยัใดในการเลือกบรรจภุณัฑ์แตล่ะชนิด 

 



บทนาํของวสัดุบรรจุภณัฑ ์

• วสัดบุรรจภุณัฑ์ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัซึง่แบง่ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1.กลุม่ท่ีทําจากพืช คือกระดาษ ไม้ สิง่ทอตา่ง ๆ  

2.กลุม่พลาสตกิ 

3. กลุม่โลหะ 

4. กลุม่แก้วและเซรามิคส์ตา่ง ๆ  

ซึ่งมีความหลากหลายในคุณลักษณะและคุณภาพ ตลอดจนสามารถนําไป

ผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายการตดัสินใจเลือกวสัดบุรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเหมาะสมบรรจุภัณฑ์ ตลาด และการจําหน่ายภายใต้เง่ือนไข

ข้อจํากดัตา่ง ๆ ของกิจการ 



1. บรรจุภณัฑก์ระดาษ 



• กระดาษเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีแพร่หลายมานานและได้รับความนิยมใช้กัน

มากโดยกระดาษมีหลายชนิด ผลิตจากเย่ือกระดาษท่ีมีคุณภาพ

แตกตา่งกนั มีข้อดี ข้อเสีย และปัจจยัท่ีนําเข้าสูก่ารพิจารณาดงนี ้



คุณสมบติักระดาษ 

• ข้อดี มีคุณสมบตัิหลายประการของกระดาษท่ีเหมาะสมต่อการนํามา

บรรจภุณัฑ์และทําให้ได้รับความนิยม 
 

• ข้อเสีย บรรจภุณัฑ์ ไม่สามารถป้องกนัความชืน้ และความแข็งแรงน้อย

กวา่บรรจภุณัฑ์ชนิดอ่ืน ๆ และการนํามาประกอบวสัดอ่ืุน ทําได้ยาก 



ขอ้พิจารณาคุณสมบติัของกระดาษ 
การท่ีกระดาษมําทําบรรจภุณัฑ์มีคณุสมบตัิท่ีนํามาพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• นํา้หนกัมาตรฐาน 

• ความเรียบ / ความเป็นรูพรุน 

• การต้านไขมนั / นํา้มนั 

• การต้านแรงดงึและการยืดตวั 

• ความคงทนตอ่การโค้งงอ ( ความแข็งตวั )  

• ความทนทานตอ่การขดั 

• ความหนา 

• ความขาวสวา่ง 

• การดดูซมึนํา้ 

• การต้านแรงฉีกขาดและทิ่มทะล ุ( ความเหนียว ) 

• การต้านแรงกดในแนวตัง้ แนวนอน 



ประเภทของกระดาษท่ีนาํมาทาํบรรจุภณัฑ ์
• กระดาษธรรมดา ( Papers ) กระดาษธรรมดาที่นํามาใช้ในงาน

บรรจุภณัฑ์มีหลายชนิดดงัรายนละเอียดต่อไปนี ้ 

1.เย่ือไม้ ( Tissue ) 

 

 

2.กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาต ิ 

( Bleached or natural laminating paper ) 

 

 



3.กระดาษบีช และการพิมพ์ธรรมชาต ิ 

( Bleach or natural printing paper) 

 

 

 

 

4.กระดาษถงุ ( Pouch paper ) 

 

 



5.กระดาษกนันํา้มนั (Grease Proof) 

 

 

6.กระดาษไขโปร่งแสง (Glassine ) 

 

 

 

7.กระดาษหนงั 
 



• กระดาษแข็ง ( Paperborad ) กระดาษแข็งท่ีใช้สําหรับผลิตบรรจุ
ภณัฑ์มีดงันี ้

1.คลปิบอร์ด ( Chipbodrds ) 

 

 

 

2.บอร์ดมนิลาแข็ง ( Solid Manila Boards ) 
 



3.บอร์ดไซลนิเดอร์คราฟท์  

(Kraft Cylinder Boards )  
 

 

 

4. บอร์ดกระดาษคราฟท์สําหรับใสเ่คร่ืองด่ืม  

( Kraft for drinker Boards ) 
 



ลกัษณะของบรรจุภณัฑก์ระดาษ 

ท่ีนิยมใชใ้นทอ้งตลาดทัว่ไป 8 ประเภท ดงัน้ี 



ซองกระดาษ  

( Paper Envelopes ) 
• ซองกระดาษทําจากแผน่กระดาษตดัพบัสําเร็จรูป ท่ีมีลกัษณะแบนราบ 

และหลายขนาด 



ถุงกระดาษ 

 ( Paper Bag ) 
• ถงุกระดาษมีหลายชนิด หลายลกัษณะทัง้แบบแบนราบ แบบมีขยายข้างและ

ก้น ซึ่งเปิด-ปิด ได้ด้านเดียว และแบบผนึก 4 ด้าน สามารถผลิตขึน้โดย

กรรมวิธีการพบั ปิดผนึก ด้วยกาว หรือเย็บประกอบขึน้รูปร่างต่าง ๆ รวมทัง้

อาจทําขึน้จากกระดาษชิน้เดียว ถงุกระดาษโดยทัว่ไปมีอยู ่4 รูปแบบ 

1.แบบก้นถงุอตัโนมตั ิ 

(Automatic Bottom หรือ Self-Opening : SOS ) 

2.แบบก้นส่ีเหล่ียมและก้นแคบ  

( Square Bottom and Pinch Bottom ) 
3.ถงุแบน ( Flat Bag ) 

4.แบบก้นกระเป๋าหนงัสือ ( Satchel Bottom ) 



ถุง หรือ กระสอบกระดาษหลายชั้น 

 ( Multiwall paper Sack ) 
• ใช้สําหรับบรรจุสินค้าท่ีมีนํา้หนักมากว่า 10 กิโลกรัม นิยมใช้กับการ

บรรจุสินค้าประเภทปนูซีเมนต์ อาหารสตัว์ เม็ดพลาสติก สารเคมี ฯลฯ 

ถงุ หรือ กระสอบแบบนีมี้ทัง้ปากปิดและแบบมีลิน้ แตล่ะแบบอาจมีสว่น

ขยายข้างด้วย นิยมใช้กระดาษเหนียว ท่ีทําจากเส้นใยยาว หรืออาจ

เคลือบพลาสติกหรือยางมะตอยอีกชัน้หนึ่ง เพ่ือเพิ่มคณุสมบตัิด้านการ

ป้องกนัความชืน้ 



เยือ่กกระดาษข้ึนรูป  

(Molded Pulp Container ) 
• มีทัง้ชนิดท่ีทําจากเย่ือบริสทุธ์ิ ซึง่ใช้ บรรจุอาหารสําเร็จรูปและอาหารท่ี

เข้าตู้อบไมโครเวฟได้ และชนิดท่ีทําจากเย่ือเศษกระดาษซึ่งใช้บรรจุไข ่

ผัก ผลไม้สด และทําเป็นวัสดุกันกระแทก การเลือกใช้ต้องคํานึงถึง

ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุเป็นสําคัญเพราะเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค 



กระป๋องกระดาษ และลูกผสม 

( Paper/composite Can ) 
• บรรจุภณัฑ์รูปทรงกระบอกท่ีได้จากการพ้นกระดาษทับกันหลายๆชัน้ 

พนัแบบเกลียวหรือแบบแนวตรง แต่ถ้าใช้กระดาษเหนียวแต่เพียวอย่าง

เดียวเรียกว่ากระป๋องกระดาษนิยมใช้บรรจุของแห้งแต่ถ้าใช้วัสดุร่วม

ระหว่างกระดาษเหนียว/อลมิูเนียมฟอยล์/พลาสติกจะเรียกว่ากระป๋อง

ลูกผสมซึ่งมักจะบรรจุอาหารขนมขบเคีย้วต่างๆ ฝา กระป๋องมักเป็น

โลหะหรือพลาสตกิบางครัง้จะใช้แบบมีห่วงเปิดง่ายก็ได้ 



ถงักระดาษ  

( Fiber Drum ) 

• มีลกัษณะเช่นเดียวกันกับกระป๋องกระดาษแต่มีขนาดใหญ่ใช้เพ่ือการ

ขนสง่สินค้าท่ีนิยมบรรจคืุอ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้อง

คํานึงถึงความแข็งแรงเม่ือเรียงซ้อนกนัเป็นหลกัโดยการทดสอบค่าของ

การต้านแรงกด 



กล่องกระดาษแขง็ 

 ( Paperboard Box ) 
• เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบรรจุภณัฑ์ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทัง้ใน

การขายปลีกและการขายสง่ สามารถทําจากกระดาษแข็งได้หลายชนิด 

แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

1.กลอ่งกระดาษแข็งแบบพบัได้ 

2.กลอ่งกระดาษแข็งแบบคงรูป หรือ ประกอบตามขนาดท่ีกําหนด 



กล่องกระดาษลูกฟกู  

( Corrugated Paperboard Box) 
• เป็นบรรจุภณัฑ์กระดาษท่ีมีบทบาทและปริมาณการใช้สงูสดุ มีนํา้หนกั

เบา แต่แข็งแรง สามารถรับนํา้หนักมากกว่ากระดาษแข็งจึงสามารถ
บรรจสุนิค้าได้ นานาชนิด 

1.กลอ่งกระดาษลกูฟกู 



2.ลอนลกูฟกู ( Corrugations ) 

 

 

 

 

 



3.กระดาษทําลกูฟกู ( Corrugating Medium ) 

-โครงสร้างกระดาษลกูฟกู  

  แผน่กระดาษลกูฟกู 1 ชัน้/แผ่นกระดาษลกูฟกู 2 ชัน้/แผ่นกระดาษลกูฟกู 3 
ชัน้ 

 

 

 

 

-การเรียกส่วนประกอบของลูกฟูก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเรียก
กระดาษลกูฟกู ขออธิบายความหมายของแตล่ะสว่นประดอบดงันี ้



Liner 1 กระดาษทาํผิวกล่องด้านนอก 

Medium 
 

กระดาษทําลอน (B-Flute) 

Liner 2 กระดาษปะกลาง 

Medium ( CF ) กระดาษทําลอน (C-Flute) 

Liner 3 กระดาษทําผิวกลอ่งด้านในสดุ 



• -ชนิดของลอนลกูฟกู ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก 

 

 

 

ชนิด

ลอน 
จาํนวน

ลอนต่อ

ความยาว 

ความสูง

ลอน 
การใช้งาน 

B 15 -16 / 10 

cm. 
0.25 
cm. 

เป็นลอนซึง่มีความหนาเลก็ลงมาจากลอน

ประเภทนีจ้ะทําให้กลอ่งมีขนาดแข็งแตก่ารดดูซมึ

ซบัแรงกระแทงจะสู้ลอน Cไมไ่ด้ 

C 13 – 14 / 
10 cm. 

0.35 
cm 

เหมาะสําหรับใช้กลอ่งซึง่ต้องรับแรงกระแทกสงู

ใช้ในการขนย้าย 

E 29-30/10 
cm. 

0.15 
cm 

เหมาะสําหรับการทํากลอ่งขนาดเลก็และกลอ่ง

พิมพ์สีซึง่เป็นกลอ่งสําหรับใช้บรรจสุนิค้าประเภท

เน้นความสวยงามของกลอ่ง เช่นกลอ่งของเลน่

สําหรับเดก็ กลอ่งจําพวกใสเ่คร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็น

 



ชนิดของการทาํกล่องลกูฟกู มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• KS - กระดาษคราฟท์สีขาวสําหรับทําผิว

กลอ่ง มีความเรียบ สะอาด เหมาะ
สําหรับกลอ่งท่ีเน้นความสวยงาม และ 
ช่วยให้การพิมพ์ท่ีมีสีสนัชดัเจน ดโูดดเดน่ 
เพิ่มคณุคา่ให้สนิค้าท่ีบรรจภุายใน 
นอกจากนี ้กระดาษ KS ยงัมีความ
แข็งแรงสงู สามารถปกป้องสนิค้าได้ดี 
นิยมใช้สําหรับ กลอ่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
สนิค้าเพ่ือการสง่ออก และกลอ่งอปุโภค
บริโภค ท่ีต้องการบง่บอกถึงความมีระดบั
ของสนิค้า เป็นต้น 
นํา้หนกัมาตราฐาน : 170 กรัม/ตาราง
เมตร 



• KA - กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง
สําหรับทําผิวกลอ่ง มีความแข็งแรง

ทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับนํา้หนกั

ได้ดีเย่ียม และเป็นสีท่ีนิยมใช้กนัมากใน

ประเทศ เหมาะสําหรับ สนิค้าอะไหลย่นต์ 

อาหารกระป๋อง กลอ่งเฟอร์นิเจอร์ ท่ี

ต้องการความมัน่ใจในเร่ืองความแข็งแรง

ทกุรูปแบบ ทัง้การเรียงซ้อน และ การ

ป้องกนัการกระแทก  

นํา้หนกัมาตราฐาน : 125, 150, 

185, 230 กรัม/ตารางเมตร 



• KI - กระดาษคราฟท์สีนํา้ตาลอ่อน
สําหรับทําผิวกลอ่ง สีอ่อนสบายตา 

เหมาะกบังานพิมพ์ภาพหรือตวัหนงัสือ 

ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรอง

เพียงกระดาษ KS เทา่นัน้ นิยมใช้กบั
สนิค้าท่ีไม่ต้องการความแข็งแรงมาก

เทา่ KA เหมาะกบักลอ่งสนิค้าทัว่ไป 
เช่น กลอ่งอาหารสําเร็จรูป กลอ่ง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการพิมพ์เป็นภาพสี 

เป็นต้น  

นํา้หนกัมาตราฐาน : 125, 150, 

185 กรัม/ตารางเมตร 



• CA - กระดาษคราฟท์สําหรับทําลอน
ลกูฟกู มีคณุสมบตัคิวามแข็งแรงในการ
ป้องกนัแรงกระแทก สําหรับทําลอนลกูฟกู
ขนาดตา่งๆได้ทกุลอนให้ได้คณุภาพสงู 
ความแข็งแรงสมัพนัธ์กบันํา้หนกั
มาตราฐานของกระดาษ นอกจากนี ้
กระดาษ CA ยงันิยมนํามาใช้ทําเป็น
กระดาษทําผิวกลอ่งด้านหลงัเพ่ือลดต้นทนุ
อีกด้วย 
นํา้หนกัมาตราฐาน : 105, 125 กรัม/
ตารางเมตร 

 



• KT - กระดาษคราฟท์สีนํา้ตาลสําหรับทํา

ผิวกลอ่ง ผลติจากเย่ือ Recycled 
100% เพ่ือสง่เสริมด้านการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมแตย่งัคงความสวยงามและ

ความแข็งแกร่ง มีคณุสมบตัเิดน่ในเร่ืองการ

วางเรียงซ้อน เหมาะกบัสนิค้าสง่ออกท่ีระบุ

ให้ใช้กลอ่งท่ีทําจากเย่ือ Recycled 
ทัง้หมด 

นํา้หนกัมาตราฐาน : 125, 150 กรัม/ตาราง

เมตร 



• KP - กระดาษคราฟท์สีนํา้ตาลสําหรับ
ทําผิวกลอ่ง มีโทนสีใกล้เคียงกบักระดาษ

ตา่งประเทศ เป็นท่ียอมรับกนัในสากล 

เหมาะกบัการใช้ผลติกลอ่งสําหรับสนิค้า

สง่ออกทกุชนิด  

นํา้หนกัมาตราฐาน : 175, 275 กรัม/

ตารางเมตร 



-คณุภาพกระดาษท่ีมีความสําคญัตอ่คณุภาพกลอ่ง คณุภาพและ

มาตราฐานท่ีสําคญัมีดงันี ้

1.ความต้านทานแรงดนัทะล ุ

2.ความต้านทานแรงกดวงแหวน 

3.ความต้านแรงกดลอนลกูฟกู 



-เหตผุลท่ีทําให้คณุภาพของกลอ่งลดลง การใช้งานลกูฟกูซึง่เป็นพาชนะท่ี

ใช้สําหรับการขนสง่สนิค้าจากผู้ผลติไปถึงปลายทางกลอ่งลกูฟกูต้อง

ผจญกบัสภาวะตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมากมายท่ีเก่ียวกบัการใช้งาน ปัจจยั

ตา่งๆ 

1.ปัจจยัอนัเน่ืองจากปริมาณความชืน้ของอากาศ 

2.ปัจจยัเน่ืองมาจาก ระยะเวลากอลเก็บกลอ่ง 

3.ปัจจยัเน่ืองมาจากลกัษณะการวางซ้อนกลอ่ง 

4.ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากจํานวนการเคล่ือนย้าย 



• คณุสมบตัท่ีิสําคญัของกลอ่งกระดาษลกูฟกู 

      นํา้หนกับรรจภุณัฑ์กบัความแข็งแรงของกลอ่งกระดาษลกูฟกู มี    

บทบาทสําคญัในการคุ้มครองผลติภณัฑ์ไปสูจ่ดุมุ่งหมายปลายทางโดย 

ไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนัน้การเลือกกลอ่งให้ถกูต้อง กบัการใช้ 

งานเป็นสิง่จําเป็นอยา่งยิ่งด้วยเหตผุลนีจ้งึมีการกําหนดมาตราฐานรวมทัง้ 

การทดสอบคณุภาพ ตามคณุสมบตัดิงันี ้

1.ระยะรวม หมายถึง ผลรวมของความยาว ความกว้าง ความสงู 

2.การต้านแรงดนัทะล ุหมายถึง ความสามารถของแผน่กระดาษลกูฟกูท่ีจะ
ต้านแรงดนั จากการทดสอบ 

3.การต้านแรงกด หมายถึง ความสามารถของกลอ่งกระดาษในการต้าน
แรงท่ีกดทบักลอ่ง 



-การใช้ประโยชน์จากกลอ่งลกูฟกู 

1. เพ่ือการขนสง่ เก็บรักษากระจายสนิค้า 

2. เพ่ือการขายปลีก 

 



2.บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 



• ปัจจบุนัความนิยมในการใช้พลาสตกิเป็นวสัดใุนการผลติภาชนะบรรจุ

หรือหีบห่อในรูปแบบตา่ง ๆ ตลอดจนสิง่ ประดษิฐ์ อ่ืน ๆ สําหรับการใช้

สว่นประกอบในการบรรจผุลติภณัฑ์เพิ่มขึน้ตามลําดบั มีการนํามาใช้

ประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ มากมาย และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึน้

เน่ืองจากคณุสมบตัพิลาสตกิ 
 



คุณสมบติัของพลาสติก ต่อการนาํมาทาํบรรจุภณัฑ ์

• ข้อดี พลาสตกิมีคณุสมบตัท่ีิดี และทําให้ได้รับความนิยมอยา่งมากได้ดงันี ้

1. มีนํา้หนกัเบา ไม่นําความร้อน ไม่นําไฟฟ้า มีความเหนียว 

2. ราคาไม่แพง 

3. สามารถป้องกนัการซมึของอากาศ นํา้ ไขมนั 

4. ทนตอ่ความร้อนหรือเย็น 

5. สามารถแปรรูปได้งา่ยมีให้เลือกหลายชนิด 

6. สามารถใช้ร่วมกบัวสัดบุรรจภุณัฑ์อ่ืน ๆ ได้ดี 

7. สามมารถ พิมสีและลวดลายตา่ง ๆ ลงบนภาชนะได้ไม่ยาก 



• ข้อเสีย 

1. มีความแข็งแรงน้อยใช้ได้จํากดั 

2. ยากตอ่การทําลาย 

3. กระบวนการผลติสว่นมาก

กระทําได้ในสว่นของ

อตุสาหกรรม 

4. มีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยั

ของผู้บริโภค 



• ข้อพิจารณาด้านคณุสมบตัิของพลาสติก 

ในการเลือกนําบรรจภุณัฑ์มีดงันี ้

1.  ความปลอดภยั 

2. การแพร่กระจาย 

3. เนือ้พลาสติก 

4. ความมนัวาว 

5. ความใส/ความขุน่มวั 

6. ความหนา 

7. การต้านแรงดงึและการยืดตวั 

8. การต้านไขมนั/นํา้มนั 

9. การต้านแรงฉีกขาดความแขง็แรง 

10. การร่ัวซมึ 

11. ความคงทนตอ่การขดั 

12. ความทนตอ่อณุหภมูิ สารเคมี 

 



ชนิดของพลาสติก พลาสติกหรือโพลีเมอร์  

( Polymer ) 
• คือวสัดปุระกอบด้วยมาโครโมเลกลุ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิโดยวตัถดุบิใน

การผลติพลาสตกิอยูใ่นรูปของเม็ด และผงจะถกูโรงงานนําไปแปรรูปซึง่

เราสามารถแยกชนิดของพลาสตกิออกเป็น 7 กลุม่ ซึง่ในบรรจภุณัฑ์มกั

มีการใช้รหสับอก ชนิดของพลาสตกิเอาไว้ เพ่ือความสะดวกในการคดั

แยก โดยพลาสตกิแตล่ะชนิดมีรายละเอียดดงันี ้



• กลุม่ท่ี 1  คือโพลีเอสเตอร์ PET มีความใส มี
แรงทนทานและเหนียว ทนความร้อนและเย็น 

สามารถ ทําเป็นรูปเหล่ียมลอนตา่ง ๆ ใน

พืน้ผิวได้ดีป้องกนัการผา่นของก๊าซได้ดี นิยม

นํามาใช้ทําบรรจภุณัฑ์ตา่ง ๆ เช่น ขวดนํา้ด่ืม 

ขวดนํา้ปลา เป็นต้น 

• กลุม่ท่ี  2  คือโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่น

สงู HDPEเป็นพลาสตกิท่ีมีความหนาแน่นสงู
คอ่นข้างน่ิมมีความเหน่ียวไมแ่ตกงา่ย นิยม

นํามาใช้ทําบรรจภุณัฑ์ทําความสะอาด เช่น 

แชมพ ูถงุร้อนชนิดขุน่ ขวดนม เป็นต้น 



• กลุม่ท่ี  3  คือโพลีไวนิลคอลไรด์ PVC มี
ความแข็งแรงเหนียว ยืดหยุน่มีลกัษณะ

คล้ายยางมีคณุสมบตั ิเหลว เหนียว

มากกวา่พลาสตกิอ่ืน ๆ  

 
• กลุม่ท่ี 4 เป็นพลาสตกิท่ีมีความหนาแนน่

ต่ํา LDPE สญัลกัษณ์ คือ มีความแน่น
กวา่ มีความเหนียว ยืดตวัได้ระดบัหนึง่ 

สว่นใหญ่ใสมองเห็นได้จดุหลอมเหลว 110 

องศาเซลเซียส นิยมนํามาใช้ทําแผน่ฟิล์ม 

ห่ออาหารและห่อของ 

 



• กลุม่ท่ี 5 โพลีพรอพพีลีน PP เป็น
พลาสตกิท่ีสว่นใหญ่มีความหนาแน่น
คอ่นข้างต่ํา มีความแข็งและเหนียว 
คงรูป ทนตอ่ความร้อนและสารเคมี
นิยมนํามาใช้ทําบรรจภุณัฑ์สําหรับ
อาหารในครัวเรือน เช่น ถงุร้อนชนิดใส 
ชาม อปุกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด ทํา
แผน่ฟิล์มหด และถงุบรรจขุนมกรอบ
เคีย้วตา่งๆใช้ทําขวด ฝาจกุขวดไม่
นิยมใช้บรรจภุณัฑ์อาหารแช่แข็ง
เพราะจะเปราะ 
 



• กลุม่ท่ี 6 คือโพลีสเตอรีน PS 
พลาสตกิท่ีมีความใสแข็งแตเ่ปราะ
แตกง่าย สามารถทําเป็นโฟมได้ ทน
ความร้อนระดบัหนึง่ นิยมมาทํา
ภาชนะพลาสตกิ เช่น ขวดนมเปร่ียว 
ถาดบรรจอุาหาร บลสิเตอร์แพค และ
เป็นพลาสตกิชนิดท่ีนิยมนําไปผลติเป็น
โฟม ทนตอ่กรด ดา่ง แอลกอฮอล์ แต่
ทนตอ่นํา้มนัพืช และสตัว์ได้จํากดั ไม่
ทนตอ่นํา้มนัเบนซนิ 

• กลุม่ท่ี 7 คือ พลาสตกิท่ีนอกเหนือจาก
พลาสตกิ ทัง้ 6 กลุม่ พบมากมาย
หลายรูปแปบบ เรซิน่ 



ลกัษณะของบรรจุภณัฑพ์ลาสติก พลาสติกสามารถนาํมาทาํ

เป็นบรรจุภณัฑพ์ลาสติกไดห้ลายลกัษณะโดยใชเ้กณฑต์่าง ๆ  

เช่น 
• กฎเกณฑ์ด้านการหลอมตวั พิจารณาจากการหลอมขึน้รูปแล้ว สามารถ

หลอมด้วยความร้อนได้หรือไม ่ในกรณี สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

 



• 1. เทอร์โมเซท็ติง้ (Thermosetting) สามารถให้
ความร้อนแล้วพิมพ์เป็นผลติภณัฑ์ในรูปของหีบห่อได้

เพียงครัง้เดียว แข็งตวัแล้วอาจแตกได้ ไมส่ามารถทําให้

หลอมตวัด้วยความร้อนหรือพิมพ์ใหมไ่ด้ เช่น พลาสตกิ

ชนิดเมลามีน เม่ือได้รับความร้อนจนแข็งตวัและไม่

สามารถหลอมให้เหลวได้ ทําจากพลาสตกิประเภทท่ี

เรียกวา่ เรซิน่ (Resin) ชนิดตา่ง ๆ 

• 2. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นชนิดท่ีสามารถ
ให้ความร้อนทําหลอมตวัแล้วพิพม์ออกมาเป็นผลติภณัฑ์หรือ

บรรจภุณัฑ์ได้หลายๆครัง้ตามต้องการ เช่น ถงุพลาสติก ขวดนํา้

พลาสติก หลอดพลาสติก เป็นต้น 

 



 เกณฑ์ด้านรูปแบบของพลาสติก สามารถจําแนกเป็น 2 ประเดน็ คือ 

1. ฟิลม์พลาสติก (Plastic Film) คือ พลาสติกท่ีเป่ารีดเป็นแผน่บางอาจ
เป็นชัน้เดียว หรือหลายชัน้ เช่น ถงุพลาสติกชัน้เดียว ถงุหลายชัน้ ฟิลม์หด 

ฟิมล์ยืด กระสอบพลาสติก 

 

 

 

2. ภาชนะพลาสติก (Plastic Container) คือ พลาสติกท่ีมีการขึน้รูป
เป้นรูปทรงตา่ง ๆ ตามแมแ่บบและกรรมวิธีผลติเป็นรูปร่างบรรจภุณัฑ์ 



ในท่ีน้ีอธิบายรายละเอียดของบรรจุภณัฑพ์ลาสติก

ประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑด์า้นรูปแบบของพลาสติกส์

ดงัน้ี 



ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก 
1. ถงุเยน็ ทํามาจากเมด็พลาสติกโพลเิอทิลีน

ชนิดความหนาแน่นต่ํา (LDPE) 

มีลกัษณะคอ่นข้างใส น่ิม ยืดหยุน่พอสมควรใช้

บรรจขุองทัว่ไป รวมทัง้อาหารแข็ง 

 

      2. ถงุร้อน ทํามาจากเม็ดพลาสตกิโพลพิ

ริพพิลีน (PP) มีลกัษณะใสมากมีความ    

      กระด้างกวา่ถงุเยน็ ไมเ่หมาะกบัการบรรจุ

อาหารแช่แข็งเพราะพลาสตกิจะเปรา 

 



 3. ถงุหิว้ ทําจากพลาสตกิโพลเิอทิลนิชนิด
ความหนาแน่นต่ํา (LDPE) มกันํา 
ถงุพลาสตกิท่ีใช้แล้วมาทําความสะอาด
แล้วหลอมใหม่ใสสี่ให้ดสูวยงาม ไม่ 
ปลอดภยักบการบรรจอุาหารท่ีเนือ้ อาหาร
สมัผสักบัถงุโดยตรง 

 

     4. ถงุซิป (Zip Lock Back) ท่ีปากถงุ
มีลอ็คเพ่ือสะดวกในการเปิดและปิด บรรจุ
อาหารสําเร็จรูปประเภทของแห้งและยา
เม็ด 

      



• 5. ถงุพลาสตกิท่ีใช้ในอตุสาหกรรม ถงุมีมากมายให้เลือกตาม

ความเหมาะสม มีทัง้ทําจาก ฟิล์มพลาสตกิชัน้เดียวและ

หลายชัน้ 

 



     6. ถงุหลายชัน้ เพ่ือเก็บถนอมอาหารไว้ในเวลานานโดยไมใ่ห้

คณุภาพเปล่ียนแปลง ควรใช้ถงุบรรจอุาหารท่ีทําด้วยฟิล์ม

พลาสตกิตา่งชนิดประกบกนั หรือระหวา่ฟิล์มพลาสตกิกบั

วตัถอ่ืุน เพ่ือให้มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามต้องการดงันี ้

– ถงุพลาสติกท่ีต้มได้  

– ถงุพลาสติกสําหรับบรรจอุาหารแบบสญุญากาศ 

– ถงุพลาสติกท่ีใช้บรรจอุาหารแห้ง 

– ถงุพลาสติกชนิดต้มในนํา้เดือดได้ 

– ถงุพลาสติกชนิดกนัแสงสวา่ง ความชืน้และก๊าซ 

7. ถงุในกลอ่ง มกัใช้บรรจอุาหารเหลว เช่น ไวน์ สาเก 



ฟิลม์พลาสติก  

ฟิล์มพลาสติกท่ีไมไ่ด้นําไปทําในรูปของถงุ หรือกระสอบสามารถใช้งานใน 

ลกัษณะตา่ง ๆ มรายละเอียดดงันี ้

1. ฟิล์มหอ่ Wrapping film เชน่การหอ่ขนมปัง ลกูอม คกุกี ้แซนวิช 

2. ฟิล์มหด Shrink film ฟิล์มพลาสติกชนิดนีจ้ะหดรัดเม่ือได้รับความร้อนถงึจดุท่ี
เรียกวา่ Heat set หรือ Set memory โมเลกลุของพลาสติกจะกลบัมีสภาพ
เดิมพลาสติกจะหดตวัลงใช้หอ่รัดสนิค้าเพ่ือรวมหน่วยถ้าใช้กบัการขายปลีกมกัใช้เพ่ือ
ป้องกนัฝุ่ นละออง ป้องกนัขโมย และสง่เสริมการขาย 

3. ฉลากหด Shrink label ฉลากท่ีใช้ฟิล์มหดรัดรูปแบบใหมไ่ด้เข้าสูว่งการบรรจหีุบ
หอ่ในประเทศเม่ือไมน่านมานีส้ามารถพิมสอดใสสี่ ได้ ประณีต และรัดรูปสนิทติดกบั
ตวัภาชนะบรรจ ุแตร่าคาสงูไมคุ่้มคา่สําหรับอตุสาหกรรมขนาดเลก็ 

4. ฟิล์มยืด Stretch film มีการใช้งานคล้ายคลงึกบัฟิล์มหด แตต่า่งกนัตรงท่ีฟิล์ม
ยืดไมต้่องอาศยัความร้อนสามารถยดึเกาะติดกนัเอง 

 



ขวด ถว้ย และขวดปากกวา้ง 

สามารถใช้งานในลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

• ขวดพลาสตกิ นิยมใช้อบา่งแพร่หลายในการบรรจภุณัฑ์

สนิค้าท่ีเป็นของเหลวเน่ืองจากใช้ทดแทนขวดแก้วได้อยา่ง

ดีและผลติได้อยา่งรวดเร็ว สวยงาม ราคาถกู 

• ถ้วยและขวดปากกว้าง  มีการใช้งานเช่นเดียวกบัขวด แต่

มกัใช้กบัอาหารข้นและกึง่ของเหลว เช่น โยเกิต เนย ไฮศ

ครีม 



หลอดพลาสติก 

• นิยมใช้กบัผลติภณัฑ์หลายชนิดท่ีมลักัษณะคอ่นข้างเหลว เช่น ยา 
เคร่ืองสําอาง อาหาร สามารถบีบสนิค้าออกมาใช้ได้ตามปริมาณท่ี
ต้องการได้โดยง่าย สะดวก เป็นท่ีนิยมในการเลือกใช้ เพราะแข็งแรง ไม่
แตกง่าย ไมร่ั่ว รักษารูปร่าง คืนรูปได้ มีนํา้หนกัเบานิยมใช้พลาสตกิชนิด 
PEทัง้ชนิด ความหนาแน่นมากน้อย เป็นวสัดใุนการผลติ 



ถาด และกล่องพลาสติก  
• มีทัง้แบบมีฝาและไม่มีฝา นิยมใช้บรรจอุาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป ประเภท

ท่ีปรุงสําเร็จได้ในเวลารวดเร็วท่ีเรียกวา่ฟาสต์ฟดู และอาหารสด ซึง่มกัหอ่รัด
ด้วยฟิล์ม พลาสตกิท่ีนิยมใช้ทําถาดคือ โพลีไวนิลคอลไรด์ โพลีไวนิลคอลไรด์ 
โพลีสไตรีน และโฟน ในกรณีท่ีใช้ภาชนะบรรจอุาหารประเภท โฟม จะมี
คณุสมบตัท่ีิดี ดงันี ้

-การป้องกนันํา้และนํา้มนั 

-การเป็นฉนวนกนัความร้อน 

-แบคทีเรียไม่ก่อตวับนผิวโฟม 

-ช่วยกนัการกระแทก 

-ไม่เป็นพิษ 

-มีความคงตวัทัง้ในอณุภมิูสงูและต่ํา 



บลิสเตอร์แพค การ์ดแพค และสกินแพค 
• บลสิเตอร์แพค คือภาชนะพลาสตกิท่ีทําจากแผน่

พลาสตกินํามาขึน้รูปตามแมพ่ิมพ์แบบโดยวิธีเทอร์โม
ฟอร์มม่ิงให้มีรูปลกัษณะตา่ง ๆ  เช่นเป็นถาด มีเบ้าหลมุ 
หรือเป็นท่ีสําหรับบรรจ ุประกอบบรรจภุณัฑ์ชนิดอ่ืน 

• การ์ดแพค คือการใช้พลาสตกิใสชึน้รูปด้วยความร้อนและ
ประกบกบัแผน่กระดาษเพ่ือเป็นแผน่ยดึ พลาสตกิใสทํา
ให้เห็นสนิค้าได้ชดัเจน 

• สกินแพค คือหีบหอ่ท่ีทําจากแผน่พลาสตกิท่ีขึน้รูปด้วย
ความร้อนและประกบกบัวสัดท่ีุจะบรรจใุช้ความร้อนปละ
ประกบตดิกบัแผน่กระดาษแข็งเพ่ือใช้แขวนได้เหมือน
การ์ดแพคนิยมใช้พลาสตกิชนิดPVCใช้บรรจสุนิค้าชนิด
ตา่ง ๆ  



กระป๋อง ถงัมีหูห้ิว กระป๋องแกลลอนท่ีมีหูจบัและถงั

พลาสติก 
• กระป๋อง 

 

 

 

• ถงัพลาสตกิ 

 

 



• กระป๋องแกลลอนท่ีมีหจูบั 

 

 

 

 

• ถงั 
 



ลงัและแท่งรองรับสินคา้ 

• ลงัพลาสตกิได้รับความนิยมมาขึน้ทดแทนลงัไม้ ในการขนสง่

เน่ืองจากแข็งแรงทนทาน รับนํา้หนกัได้ดี สามารถผลติได้

รวดเร็วโดยใช้เคร่ืองจกัร ใช้บรรจแุละขนสง่สนิค้าหลายชนิด 

เช่นผลไม้สด อาหารทะเล ขวดเคร่ืองด่ืมตา่ง ๆ  



แอร์แคป 
• เป็นวสัดใุหม่ในการบรรจ ุผลติจากพลาสตกิโดยการทําฟองอากาศให้เกิดขึน้ 

ตลอดแผน่ฟิล์มพลาสตกิท่ีตดิกนั มีประโยชน์ในการใช้วสัดรุองรับในการบรรจุ

หีบหอ่เพ่ือบรรเทาการกระทบกระเทือนเสียกายของสนิค้า นิยมใช้กบัสนิค้าท่ี

บอบบาง สนิค้ามีราคาสงู เช่น เคร่ืองประดบั เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 



ขอ้พิจารณาในการบรรจุพลาสติกใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
1. ผลติภณัฑ์ท่ีตา่งกนัก็ต้องการความคุ้มครองท่ีตา่งกนั 

2. ผลติภณัฑ์คล้ายกนั สามารถใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิตา่ง ๆ กนัได้ 

3. ประเดน็การใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิกบัสนิค้าอาหารมีปัญหา และ

ข้อเสนอแนะหลายประการ 

4. การเลือกใช้ถงุพลาสตกิ เลือกตามความเหมาะสมกบัอาหารท่ีบรรจ ุ



3.บรรจุภณัฑโ์ลหะ 



คุณสมบติัของโลหะต่อการนาํมาทาํบรรจุภณัฑ ์

มีทัง้ข้อดี ข้อเสีย และปัจจยัท่ีนําเข้าสูก่ารพิจารณาดงันี ้

ข้อดี 

1. แข็งแรงทนทาน 

2. สามารถเคลือบผิวภายในเพ่ือยช่วยลดการสกึกร่อน 

3. สามารถป้องกนัไอนํา้และก๊าซได้ดี 

4. สามารถนําไปหลอมแปรรูปและนํามาใช้ได้ใหมอี่ก 

5. ทนความร้อน จงึสามารถฆา่เชือ้ด้วยกระบวนการความร้อนสงูได้ 

6. สามารถทําบรรจภุณัฑ์ลกัษณะตา่ง ๆ ได้ 



ข้อเสีย 

1. มีนํา้หนกัมาก 

2. ราคาสงู 

3. เม่ือผลติเป็นผลติภณัฑ์จะ

มีจดุออ่นเร่ืองรอยตอ่ หรือ

ฝาโลหะ 

4. ในขัน้ตอนการพิมฉลาก

โลหะ ต้องพิมพ์ท่ีเนือ้โลหะ 



ขอ้พิจารณาดา้นคุณสมบติัของโลหะ 

ในการเลือกบรรจภุณัฑ์โลหะมีสิง่ท่ีนํามาพิจารณาได้แก่ คณุภาพของ 

ตะเข็บ การร่ัวซมึ ความทนทานตอ่ความดนั ปฏิกิริยากบัตวัสนิค้าการเป็น

สนิม และความสม่ําเสมอของแลกเกอร์ 



ชนิดของโลหะท่ีใชท้าํบรรจุภณัฑ ์
• แผน่เหลก็ดีบกุ 

 

 

• แผน่เหลก็ไร้ดีบกุ 

 

 

• อลมูิเนียม และแผน่เปลวอลมูิเนียม 



ลกัษณะของบรรจุภณัฑโ์ลหะ 

• กระป๋อง 

• ป๊ีบ 

• หลอดบีบ 

• กระป๋องฉีดพน่ 

• ถงั ถงัหหิูว้ และถงัเบีนร์ 

• อลมูิเนียมฟอยล์ หรือ อลมูิเนียมแผน่เปลว 

 



4.บรรจุภณัฑแ์กว้ 



คุณสมบติัของแกว้ต่อการทาํบรรจุภณัฑ ์

ข้อดี 

1. แก้วมีความเป็นกลาง ไมทํ่าปฏิกิริยากบั

สารใด ๆ  

2. มีความใส ทําให้เห็นตวัสนิค้า 

3. ป้องกนัการซมึผา่นของไอนํา้ และ ก๊าซได้ 

4. มีความคงรูป 

5. ทนความร้อนสงู 

 



ข้อเสีย 

1. มีนํา้หนกัมาก 

2. ราคาสงู 

3. แก้วมีความแข็งแตเ่ปราะ แตกหกั

ง่าย 

4. มีปัญหาเก่ียวกบัปากขวด มกับิน่ 

แตก ชํารุด 

5. ไมส่ามารถทําเป็นบรรจภุณัฑ์ได้

หลายรูปแบบเท่าพลาสตกิ 



ประเภทของแกว้ 
• แก้วประเภทท่ี 1 หมายถึง แก้วอโรซิลเิกต ซึง่เป็นแก้วท่ีมีความ

ทนทานสงู โดยทัว่ไปใช้ทําภาชนะบรรจยุาสําหรับฉีด 

• แก้วประเภท 2 หมายถึง แก้วโซดาไลม์ ท่ีผา่นกรรมวิธีทางผิว 
โดยวิธีอลัคาไลส์อยา่งเหมาะสม โดยทัว่ไปใช้ทําภาชนะบรรจยุา
สําหรับฉีดท่ีมีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง 

• แก้วประเภทท่ี 3 หมายถึง แก้วโซดาไลม์ ซึง่โดยทัว่ไปไม่ใช่ทํา
ภาชนะบรรจยุาสําหรับฉีด ยกเว้นยาฉีดท่ีทดสอบความคงตวัไว้
วา่แล้ววา่ไมมี่การเปล่ียนแปลงเม่ือบรรจ ุ

• แก้วประเภทท่ี 4  NP หมายถึง แก้วโซดาไลม์ท่ีใช้ทําภาชนะ
บรรจยุาท่ีใช้ภายในและภายนอกเฉพาะท่ีแตไ่มใ่ช้สําหรับ
ประเภทฉีด 



ลกัษณะของบรรจุภณัฑแ์กว้ 

• บรรจภุณัฑ์แก้วท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปมี 2 ชนิด คือชนิดท่ีไมต้่องมีความต้าน 

ความดนั เช้น ขวดแยม และชนิพดท่ีต้องการต้านความดนั เช่นขวด

นํา้อดัลม เป็นต้นลกัษณะขวดมีดงันี ้

1.ขวดแก้ว  บรรจภุณัฑ์ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ ขวดแก้ว ซึง่มีลกัษณะดงันี ้

-ขวดปากแคบ 

-ขวดปากกว้าง 

-ขวดรูปทรงพิเศษ 

 



2.สว่นประกอบของขวดแก้ว 

 



5.บรรจุภณัฑไ์ม ้



ชนิดของไมท่ี้นิยมนาํมาทาํบรรจุภณัฑ ์
• ไม้เป็นวสัดธุรรมชาตท่ีิมีการนําเอามาทําบรรจภุณัฑ์มาช้านาน มกัใช้เป็น

บรรจภุณัฑ์เพ่ือการขนสง่เป็ฯสว่นใหญ่ ซึง่นิยมนําไม้เหลา่นีม้าทําบรรจภุณัฑ์ 

1.ไม้ไผ ่

 

 

2.ไม้กระดานหรือไม้แผน่อ่ืน ๆ  

 

 

3.หวาย 



ลกัษณะของไมท่ี้ใชท้าํบรรจุภณัฑ ์

• ไม้จริง Sawn Timber  ได้แก่ ไม้
เล่ือยออกมาเป็นแผน่จากท่อนซงุ เช่น    

ไม้ยางพารา ไม้เนือ้แข็ง เป็นต้น 

 

• ไม้อดั Plywood ผา่นเป็นแผน่บาง ๆ 
จากไม้ซงุ แล้วนํามาตดิกาวโดยเรียงสลบั

ให้เป็นเส้นใยขวางกนั จากนัน้อดัด้วย

ความร้อนิง 



• แผน่ชิน้ไม้อดั Particle Boardทํามาจาก
เศษชิน้ไม้มาสบัอดัตดิกนัให้เป็นแผน่ด้วยกาว 

 

 

 

 

• แผน่ใยไม้อดั Fibre Board นําเศษไม้มา

ยอ่ยเป็นเส้นใยแล้วนํามาทําแผน่ใหม ่
 



รูปแบบของบรรจุภณัฑไ์ม ้ 

1. กลอ่งไม้ Box 

 

 

 

 
2. ลงัไม้ Case 

 

 



3. ถาดไม้  

 

 

 

 

4.เขง่ 

 



ขอ้พิจารณาในการเลือกใชไ้มท้าํบรรจุภณัฑ ์

• ความหนาแน่นของไม้ 

• ความชืน้ในเนือ้ไม้ 

• ตําหนิของไม้ 

• ระเบียบข้อบงัคบัของผู้ นําเข้า 



•THE END 



 

ผลติภณัฑ์และการบรรจุภณัฑ์ 

Products  and  Packaging 



วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

• คุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีผลกระทบต่อการบรรจุภณัฑ ์

• ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อผลิตภณัฑแ์ละการบรรจุภณัฑ ์

• ปัจจยัจากขอ้กาํหนดของการดาํเนินการในการบรรจุภณัฑ ์

• ปัญหาดา้นขอ้กาํหนดทางกฎหมายในการบรรจุภณัฑ ์



1. คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ทีม่ีผลกระทบต่อการบรรจุภณัฑ์ 
มี 4 ประการ ดงันี ้

• 1.1 ความเปราะของผลิตภณัฑ ์(Fragility) 

 

 

 



• 1.2 การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Design) 

 



• 1.3 รูปแบบของผลิตภณัฑ ์(Form) 

 

 



• 1.4 การล่อใจใหเ้กิดการลกัขโมย (Pilferage) 

 



ขั้นตอนในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ทีเ่ร่ิมจากผู้ผลติไปยงั

ผู้บริโภค มี 8 ขั้นตอน 

• 1. กาํหนดองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีกิจการตอ้งการและผลประโยชน์ท่ีกิจการจะไดรั้บ 

• 2.  การสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

• 3.  การผลิตในขั้นของการผลิตตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการผลิต 

• 4.  การบรรจุจะพยายามบรรจุใหเ้หมาะต่อการจดัจาํหน่ายเพื่อมุ่งกระจายผลิตภณัฑไ์ด ้           
อยา่งทัว่ถึงในร้านคา้ทุกประเภท 

• 5.  การคลงัสินคา้และการเกบ็รักษา 

• 6.  การจาํหน่ายใหพ้อ่คา้ขายส่ง 

• 7.  การจาํหน่ายใหพ้อ่คา้ขายปลีก 

• 8.  การจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภค 



2. ปัจจัยอืน่ทีม่ผีลกระทบต่อผลติภณัฑ์และการบรรจุภณัฑ์ 
มี 4 ปัจจัย 

• 1. ช่องทางการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์   

 ช่องทางในการไหลเวยีนของผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ช้

หรือผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม กิจการจะตอ้งรู้วา่ตลาดส่วนท่ีกิจการมุ่งหวงัจะ

จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ั้นไปส่วนใด ใครป็นผูบ้ริโภคในส่วนนั้น  อาศยัอยูท่ี่ไหน 

จาํนวนเท่าใด ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเป็นสภาวะภายนอกท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคประกอบ

แลว้จึงตดัสินใจเลือกช่องทางในการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละตลาด

การเลือกช่องทางการจดั จาํหน่ายและความยาวของแต่ละช่องทางการจดัจาํหน่าย

ยอ่มมีผลต่อการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ตามความเหมาะสมท่ีแตกต่างกนัไปโดยยดึ

หลกัประหยดัและไดป้ระโยชน์สูงสุด 



2. การจัดการคลงัสินค้า 
 ระบบจดัการคลงัสินคา้แต่ละระบบยอ่มมีผลต่อการออกแบบการบรรจุภณัฑ ์
การคลงัสินคา้ในระบบท่ีมีการกกัตุนสินคา้ไวน้าน ๆ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการ
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นการป้องกนัตวัสินคา้เป็นอยา่งมากแต่หากกิจการมีระบบการ
คลงัสินคา้ท่ีไม่มีการกกัตุนสินคา้เป็นจาํนวนมากหรือไม่กกัตุนเลยลกัษณะของ
สินคา้กย็งัมีผลกระทบต่อการบรรจุภณัฑอ์ยูม่ากอีกเช่นกนั 

3. การเคลือ่นย้ายพสัดุหรือผลติภัณฑ์ 
 การบรรจุภณัฑ ์ หลงัจากไดน้าํพสัดุหรือผลิตภณัฑอ์อกมาแลว้กจ็ะมาถึงการ

บรรจุภณัฑ ์ การปฏิบติังานในขั้นน้ีจะมีการกาํหนดแบบและพิจารณาการใชว้สัดุ
ในการบรรจุภณัฑซ่ึ์งข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการบรรจุภณัฑ ์

4. ข้อกาํหนดการขนส่ง 
 เป็นองคป์ระกอบของการควบคุมการขนส่งในลกัษณะต่าง ๆ ท่ี
ภาครัฐเป็นผูก้าํหนดโดยมาตรฐานในการควบคุมในรูปแบบของ
กฏหมาย พระราชบญัญติั กฎกระทรวงระเบียบคาํสัง่ต่าง ๆ  

 



3.ปัญหาจากข้อกาํหนดของการดาํเนินการในการบรรจุภณัฑ์ 

• 3.1 ข้อกําหนดด้านต้นทนุ  

 ผลติภณัฑ์บางประเภทจําเป็นจะต้องใช้วสัดเุฉพาะในการบรรจุ

ภณัฑ์จะใช้สิง่อ่ืนทดแทนไมไ่ด้ สว่นใหญ่วสัดท่ีุใช้ในการบรรจภุณัฑ์มกัมี

ราคาแพง การใช้วสัดจุงึต้องประหยดัเป็นพิเศษ ทําให้เกิดการประหยดั

โดยทัว่ไปมกัใช้วสัดใุห้เกิดความพอดีไมเ่หลือเศษ ฉะนัน้พนกังานใน

ระดบัผู้ปฎิบตักิารในการบรรจจุงึต้องเป็นผู้ ท่ีมีความชํานาญในการใช้

วสัดเุพ่ือการบรรจภุณัฑ์  



• 3.2  ข้อกาํหนดด้านการขนส่ง 

 การออกแบบบรรจุภณัฑค์วรไดค้าํนึงถึงขนาดและนํ้าหนกัของการบรรจุให้

พอดีและเหมาะสมกบัยานพาหนะท่ีจะใช ้ หากบรรจุในขนาดท่ีไม่มากพอกบัการ

จดัส่งจะทาํใหค้่าขนส่งแพงมาก 

• 3.3  ข้อกาํหนดด้านบุคคลากร 

 บุคลากรท่ีปฎิบติังานดา้นการบรรจุภณัฑข์องกิจการโดยทัว่จะเป็นอุปสรรค

ต่อการบรรจอยูม่าก ซ่ึงอาจจะเป็นผลเน่ืองมากจาก 

 ขาดความตั้งใจในการทาํงาน 

 พนกังานขาดการประสานงานท่ีดี 

 พนกังานขาดความรู้เก่ียวกบัวสัดุท่ีใชใ้นการบรรจุภณัฑ ์   



• 3.4  ข้อกาํหนดด้านงบประมาณ 

 กิจการบางแห่งมีเงินทุนนอ้ยหรือผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญัของการ 

บรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีควรมกัจะตั้งงบประมาณเพ่ือการน้ีนอ้ยมาก ในบางคร้ังการ

ขาดแคลนเงินงบประมาณเพ่ือการบรรจุภณัฑท์าํใหเ้กิดแรงพลกัดนัตอ้งใชว้สัดุ

ท่ีไม่ดี  ทาํใหไ้ม่สามารถใชเ้พ่ือป้องกนัผลิตภณัฑ ์ หรือ เกิดความเหมาะสมใน

ดา้นการบรรจุภณัฑไ์ด ้



4. ปัญหาด้าน ข้อกาํหนดทางกฏหมายในการบรรจุภณัฑ์ 

• 4.1  ส่วนราชการ 

• 4.2 ผูผ้ลิตท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายโดยตรง 

• 4.3  ผูบ้ริโภค 



แนวทางการแก้ปัญหาทางกฏหมายในการบรรจุภณัฑ์ 

• ในส่วนราชการ ควรจะมีการเพิ่มจาํนวนเจา้หนา้ท่ีใหมี้ส่วนสัมพนัธ์ในดา้น

การตวบคุมใหม้ากข้ึน 

• ในส่วนของผู้ผลติ ผูผ้ลิตท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายโดยตรง  ควรมรการเผยแพร่

ความรู้ทางดา้นวชิาการแก่ผูผ้ลิตใหม้ากข้ึน 

• ในส่วนของผู้บริโภค  ผูบ้ริโภคควรใหค้ามร่วมมือกบัทางราชการโดยการติดต่อ

ข่าวสารท่ีเป็นประโยฃน์แก่ตวัเองในดา้นการบริโภค 

• ในส่วนของสถาบันการศึกษา  ควรมีการสอน การอบรมความรู้ดา้นกฏหมาย 

และบรรจุภณัฑ ์



 

บรรจุภณัฑ์เพือ่การนําเข้าและส่งออก 



1. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินคา้ 

2. ปัจจยัเก่ียวกบัความประหยดัในระบบการขนส่งและกระจายสินคา้ 

3. ปัจจยัดา้นการผลิตสินคา้ 

4. ปัจจยัดา้นความสะดวกในการใชง้านของผูบ้ริโภค 

5. ปัจจยัดา้นการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการขนส่ง 

1. ปัจจัยพจิารณาการบรรจุภัณฑ์เพือ่การขนส่ง  



  2. ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ในการกระจายสินค้า 

  (Distribution Hazards) 

  ความเสียหายต่างๆ แก่สินคา้ในระหวา่งการขนส่ง โยกยา้ย และเกบ็รักษา เป็น

ปัญหาพื้นฐานดั้งเดิมของการบรรจุภณัฑป์ระเภทหน่ึง อยา่งไรก็ตามบรรจุภณัฑท่ี์ดี

ท่ีสุดจะปกป้องสินคา้จากความเสียหายต่างๆ หรือส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากเกินควร 

เช่น ความเสียหายจากอุบติัเหตุ จึงเป็นไปเพ่ือคุม้ครองสินคา้จากความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนในระบบการขนส่งโยกยา้ย มี 5 ประการดงัน้ี 

 



2.1 ความเสียหายจากการขนถ่ายลาํเลยีง 

     มี 5 ลกัษณะ 

1. นํ้าหนักของสินค้า  - สินคา้ท่ีมีนํ้ าหนกัมาก เช่นเกิน 50 กิโลกรัม พบว่ามีการตกกระแทกบ่อย
กวา่ นํ้ าหนกับรรจุสินคา้ท่ีเหมาะสมในการขนถ่ายระหวา่ง 10-25 กิโลกรัม 

2. ขนาดและรูปทรงของสินค้า -  สินคา้มีขนาด (กวา้งxยาวxสูง) มากกวา่ 70x50x50 

      ซม. และมีนํ้ าหนกัเกิน 25 กิโลกรัมไม่เหมาะกบัการลาํเลียงดว้ยแรงงาน 

3. ลักษณะของการลําเลียงขนถ่าย - จาํนวนคร้ังและระยะการตกกระแทกของสินคา้ข้ึนอยู่กบั
สภาพการขนส่ง 

4. ลักษณะของสินค้า - สินคา้ท่ีบอบบางหรือมีช้ินส่วนท่ีแตกหักง่าย ย่อมเสียหายหากไม่ไดรั้บ
การหีบห่อหรือการป้องกนัท่ีเพียงพอ 

5. จํานวนคร้ังของการขนถ่าย – ในการขนส่งกระจายสินคา้ตอ้งโยกยา้ยขนถ่ายลาํเลียงหลายจุด
หลายคร้ัง ยอ่มมีโอกาสเสียหายมากกว่า เช่น ในการขนส่งไปต่างประเทศความเสียหายน้ีจะ
เกิดข้ึนไดม้ากกวา่ในประเทศ 



2.2 ความเสียหายจากการขนส่ง 

  การขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีต่างๆ  ทั้งระยะไกลและใกลมี้ทั้งทางบก นํ้ า และอากาศ โดย

อาศยัยานพาหนะต่างๆ ไดแ้ก่ รถไฟ รถยนต ์เรือ และเคร่ืองบิน  มี 4  ลกัษณะ 

1.  การขนส่งโดยรถไฟ - ความเสียหายจากการขนส่งน้ีมกัเกิดจากกระแทก เน่ืองจากการกระแทกของ

หวัจกัรรถไฟและความเสียหายจากการสัน่สะเทือนภายใตก้ารกดทบัของหีบห่อ 

2.  การขนส่งโดยรถยนต์ - ความเสียหายส่วนใหญ่มกัเกิดจารกการสั่นสะเทือน ซ่ึงความรุนแรงจะ

มากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพถนน คุณสมบติัของสินคา้ ระบบเคร่ืองยนตแ์ละการสปริงตวั

ของรถ 

3.  การขนส่งโดยเคร่ืองบิน - เน่ืองจากนํ้ าหนกับรรทุกเป็นขอ้จาํกดัสาํคญัของการขนส่งทางอากาศ 

ดงันั้นภาชนะบรรจุท่ีใชส้าํหรับการขนส่งวธีิจึงมกัเนน้ใหมี้นํ้าหนกัเบาท่ีสุดท่ีจะทาํได ้

4.  การขนส่งโดยเรือ - โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือเดินสมุทร พบว่าเกิดความเสียหายไดห้ลายลกัษณะ ทั้ง

ทางกล ทั้งทางสภาพดินฟ้าอากาศ ความเสียหายจากส่ิงมีชีวติ 



2.3 ความเสียหายจากสภาพอากาศ 

  ความเสียหายจากสภาพอากาศนั้นมีความสัมพนัธ์โดนตรงกบัสภาพตลอดเส้นทางของ

การส่งสินค้า การเปล่ียนแปลงความช้ืนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความช้ืนมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลง คุณสมบติัของสินคา้อยา่งนอ้ย 5 ประการ ดงัน้ี 
 

 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  เช่น สินคา้เคร่ืองหนังจะแห้งแข็งหากอากาศแห้ง ขนมปัง

กรอบจะน่ิมและอ่อนตวัเม่ือช้ืน 

 

 

 

 2. การเปลีย่นแปลงทางเคมฟิีสิกส์ เช่น เกลือป่นและนํ้าตาลจบัเกาะติดกนัเป็นกอ้น การเกิดหยด

นํ้ าเกาะท่ีสินค้าเน่ืองจากแตกต่างของอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศ ท่ีจุดเร่ิมต้นและ

ปลายทาง 

 



3. การเปลีย่นแปลงทางด้านจุลชีววทิยา เช่น  การเกิดเช้ือราหรือบกัเตรีท่ีความช้ืนสูง 

 

 

 

 

4. การเปลีย่นแปลงทางเคม ีเช่น การเกิดสนิมเหลก็ การกดักร่อนของโลหะ 

 

 
 

 

5. การเปลีย่นแปลงทางเอ็นซายมาติค โดยเฉพาะในอาหารสาํเร็จรูปทาํใหสิ้นคา้เน่าบูด เสียหาย หรือ

อายกุารเกบ็รักษาของอาหารสั้นลง 

 



2.4 ความเสียหายจากส่ิงมชีีวติ 
  ความเสียหายทางชีวะ เกิดจากส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ 

เช่น เช้ือบกัเตรี เช้ือรา แมลงชนิดต่างๆ และหนู ตลอดจนจากการกระทาํของมนุษย ์ทาํให้สินคา้

เสียหาย เช่น อาหารเสียเพราะมีราข้ึน สินคา้ถูกหนูหรือแมลงสาบกดัแทะ 

2.5 ความเสียหายจากเหตุอืน่ 
• ความเสียหายจากการเกบ็ในคลงัสินคา้ ระหวา่งรอการขนส่งหรือรอจาํหน่าย การเก็บสินคา้รอไว้

ในคลงั ตอ้งมีการวางเรียงซอ้นเพื่อประหยดัเน้ือท่ี หากจดัเรียงไม่เหมาะสมหรือสูงมากเกินระดบั

ความสูง อาจเกิดการโค่นลม้ 

• ความเสียหายจากอุบติัเหตุ วนิาศภยั การส่งผดิท่ี อคัคีภยั ฯลฯ 

• ความเสียหายในลกัษณะของการปนเป้ือน เช่น การถูกปนเป้ือน 

 โดยสินคา้ท่ีวางอยูใ่กล ้เช่น เป้ือนหมึกพิมพ ์หรือสนิมจากส่ิงท่ี 

 วางอยูใ่กล ้



3. การป้องกนัความเสียหายของสินค้าในการขนส่งกระจายสินค้า 

  ความเสียหายต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นส่ิงท่ีป้องกนัหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได ้โดนการ

บรรจุหีบห่อท่ีเหมาะสม ดงัเช่น 6 ประการ 

1. การใชภ้าชนะบรรจุท่ีแขง็แรง สามารถรับแรงกดเม่ือเรียงซอ้นได ้

2. การออกแบบภาชนะบรรจุใหมี้ขนาดและรูปร่างท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีขนส่งลาํเลียงดงัเช่น ขนาดหีบห่อ

ท่ีเหมาะสมสาํหรับระบบการลาํเลียงขนส่งแบบหน่วยใหญ่ โดยใชเ้คร่ืองจกัร แท่นรอบรับสินคา้ 

3. นํ้าหนกับรรจุท่ีเหมาะสมกเ็ป็นส่วนสาํคญัต่อการขนถ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. การใชแ้ผ่นกั้น แผ่นรอง โฟม ฟองนํ้ า พลาสติกอดัอากาศ เป็นวสัดุภายในเพ่ือลดความรุนแรงการ

สั่นสะเทือนและการตกกระแทก 

5. การป้องกนัความช้ืนและไอนํ้าดว้ยการห่อหุม้สินคา้ดว้ยวสัดุท่ีป้องกนัความช้ืนและไอนํ้าได ้

6. การใชร้ะบบขนถ่ายหน่วยใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ยการใชแ้ท่นรองรับสินคา้ และการใชตู้บ้รรจุสินคา้ 



4. ระบบการยกขนหน่วยใหญ่ (Unit Load System) 

ซ่ึงส่งผลดีหลายประการดงัน้ี 

• ช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุในระหวา่งการเคล่ือนยา้ย 

• ช่วยอาํนวยความสะดวกในการตรวจนบัจาํนวนของหีบห่อสินคา้ 

• ช่วยใหก้ารเรียงซอ้นเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอและมัน่คง 

• การขนถ่ายทาํไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว ส่งผลต่อการประหยดัค่าใชจ่้ายโดยรวม 

 ระบบการยกขนหน่วยใหญ่ท่ีใชก้นัเป็นหลกัในปัจจุบนัมีอยู ่2 ประเภท คือ 

4.1  การใช้แท่นรองรับสินค้า (Palletization) แท่นรองรับสินค้า (Pallet) เป็นอุปกรณ์สาํคญัท่ีใชช่้วยรองรับหีบห่อ

สินคา้เพื่อการถ่ายขนส่ง และเกบ็ในคลงัสินคา้เป็นหน่วยใหญ่ จะมีรูปร่างเป็นแบบถาดมีความคงตวัดี เพื่อให้

รองรับหีบห่อสินคา้ข้ึนหรือลง เขา้หรือออก ตามจุดขนถ่ายต่างๆ โดยใชร้ถยกช่วยซ่ึงวสัดุท่ีใชท้าํแท่นรองรับ

สินคา้ มีทั้งไม ้พลาสติก กระดาษ และโลหะ การเลือกใชว้สัดุชนิดใดนั้นข้ึนอยูก่บั 

• นํ้าหนกัของสินคา้  -  รับนํ้าหนกัไดโ้ดยมีตั้งแต่ระดบั 500-1500 กิโลกรัม 

• ประเภทของการใชง้าน  -  ตอ้งการความเขม้แรงและวสัดุในการทาํต่างกนั เช่น ใชเ้ฉพาะการเกบ็และขนถ่าย

ในบริเวณโรงงาน 

• รูปแบบของแท่นรองรับ -  ส่วนใหญ่ของแท่นรองรับสินคา้มีลกัษณะเป็นแผ่น (Flat Pallet) และมีการ

ออกแบบเพ่ือใชง้านพิเศษอ่ืนบา้ง เช่น Box Pallet เป็นตน้ 



การห่อพาเลทสามารถทาํได้หลายรูปแบบดังนีเ้ช่น 

การใชเ้ทปกาวยดื 

การห่อหุม้ดว้ยฟิลม์หด 

การใชส้ายรัด 

การห่อหุม้ดว้ยฟิลม์ยดื 



 4.2 การใช้ตู้ขนส่งสินค้า 

  ตูข้นส่งสินคา้ เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการขนส่งซ่ึงมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะนาํมาใชซ้ํ้ าได ้ตอ้ง

ไดรั้บการออกแบบให้ง่ายต่อการนาํสินคา้เขา้และออกจากตู ้รวมทั้งให้ความสะดวกในการขนส่งหลาย

ทอดโดยไม่ตอ้งมีการนาํสินคา้ออกจากตูจ้นกว่าจะถึงมือผูรั้บ จุดประสงค ์เพ่ือการจดัส่งสินคา้จากตน้ทาง

ถึงปลายทางไดอ้ยา่งปลอดภยันัน่เอง 

• วสัดุที่ใช้ทําตู้ขนส่งสินค้า เช่น อลมิูเนียมท่ีมีนํ้ าหนกัเบาแต่ราคาสูง ไมห้รือไฟเบอร์กล๊าส ซ่ึงมีนํ้ าหนกัเบา 

ทนการกดักร่อน และค่าซ่อมไม่แพง เหลก็ซ่ึงใหค้วามแข็งแรง ทนทาน ความเสียหายดีมาก มีราคาถูกแต่

หนกั เป็นตน้ 

• ขนาดของตู้ขนส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐาน ไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน มอก.เลขท่ี 587 ขนาด

ของตูป้ระมาณ 20 ฟุต ซ่ึงตูข้นส่งสินคา้น้ีใช้มากท่ีสุดในระบบการขนส่งสินคา้ทางเรือเดินสมุทร ยงั

นาํมาใชก้บัการขนส่งทางบกโดยรถยนตบ์รรทุกอีกดว้ย 

• ประเภทของตู้ขนส่งสินค้า  ตูข้นส่งสินคา้ไดรั้บการพฒันาออกแบบข้ึนมาหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสม

กบัการขนส่งสินคา้แต่ละประเภท 

 1. ตูแ้หง้หรือตูบ้รรจุสินคา้ทัว่ไป 

 2. ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 

 3. ตูพ้ิเศษ 

 

 



 1. ตู้แห้งหรือตู้บรรจุสินค้าทัว่ไป  

 (Dry or General Cargo Container) 



 

2. ตู้ควบคุมอุณหภูม ิ

 1. ตู้ห้องเยน็ (Freezer Container) มีเคร่ืองทาํความเยน็ติดตั้งอยูห่นา้ตู ้ ภายในบุดว้ยฉนวนท่ีเป็นโฟ

มทุกดา้น เพื่อป้องกนัความร้อนจากภายนอกแผเ่ขา้ไปในตู ้ ใชส้าํหรับบรรทุกสินคา้ประเภทอาหาร

ผกัและผลไมส้ด รวมทั้งเคมีภณัฑ ์สามารถใหค้วามเยน็ตํ่าสุด -23 องศาเซลเซียส 

2. ตู้ฉนวน (Insulated Container) คลา้ยกบัตูแ้บบทัว่ไป แต่ภายในบุดว้ยโฟมทุกดา้นเพื่อป้องกนั

ไม่ใหค้วามร้อนจากภายนอกแผเ่ขา้ไปในตูห้รือป้องกนัไม่ใหอุ้ณหภูมิภายในตูเ้ปล่ียนแปลง ใช้

บรรทุกผกัและผลไมส้ดบางชนิด  

3. ตู้ระบายอากาศ (Ventilated Container) เหมือนกบัตูห้อ้งเยน็ แต่มีพดัลมแทนเคร่ืองทาํความเยน็สม

มารถตั้งปริมาณการดูดลมออกจากตูไ้ดต้ามตอ้งการ ใชส้าํหรับบรรทุกสินคา้ผกัและผลไมส้ดบาง

ชนิด ไม่จาํเป็นตอ้งใชบ้รรทุกในตูแ้บบหอ้งเยน็ซ่ึงมีอตัราค่าขนส่งสูงกวา่ 

ตูห้อ้งเยน็ ตูฉ้นวน ตูร้ะบายอากาศ 



3. ตู้พเิศษ (Special Container) มีดงันี ้
1. ตู้แท้งค์เกอร์ (Tank Container) มีถงัเหลก็กลมยาวติดตั้งอยูก่บัพ้ืนตูเ้ป็นโปร่งมีโครงเหลก็

เล็กน้อยแทนผนังทุกด้าน สะดวกต่อการซ้อนและยกข้ึนหรือยกลง ใช้บรรทุกอาหาร 

เคร่ืองด่ืม เคมีภณัฑแ์ละสินคา้อ่ืนๆ 

2. ตู้เปิดหลังคา (Open top container) มีลกัษณะเหมือนกบัตูแ้ห้งหรือตูสิ้นคา้ทัว่ไปยกเวน้

หลงัคาใชผ้า้ใบแทนแผ่นเหล็กหรืออลูมิเนียม สามารถถอดได ้ใชบ้รรทุกเคร่ืองจกัร หรือ 

สินคา้ท่ีมีความสูง 

3. ตู้แพลตฟอร์ม (Platfrom based container) มีลกัษณะมีแต่พ้ืนและผนังดา้นหน้าและ

ดา้นหลงัของตูไ้ม่มีผนงัขา้งและหลงัคาใชส้ําหรับบรรทุกสินคา้ท่ีมีนํ้ าหนกักว่าปกติหรือมี

ความกวา้งเกินกวา่ดา้นกวา้งและยาวมาก 

4. ตู้เปิดข้าง (Side Open Container) มีลกัษณะเหมือนตูแ้ห้งหรือตูสิ้นคา้ทัว่ไปยกเวน้

ดา้นขา้งของสามารถถอดออกได้หือใช้ผา้ใบแทนผนังดา้นขา้ง ออกแบบมาใช้สําหรับ

บรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดกวา้งและยาวมาก 

 

 



5. ตู้บรรทุกรถยนต์ (Car Container) คลา้ยตูแ้ทง้คเ์กอร์ มีแต่พื้นตูแ้ละโครงเหลก็โปร่งยดึเสาตู้

เท่านั้น ภายในอาจจะมีโครงเหลก็เพิ่มเติมใชส้าํหรับบรรทุกรถยนตท่ี์วางซอ้นกนัได ้

6. ตู้บรรทุกหนังเค็ม (Hide Container) คลา้ยกบัตูสิ้นคา้แห้งหรือสินคา้ทัว่ไป แต่หนงัและพื้น

ภายในจะเคลือบดว้นสารพิเศษท่ีจะไม่ดูดซึมกล่ิน และทนต่อการกดักร่อนของนํ้ าเกลือ ใช้

สาํหรับบรรทุกสินคา้ ประเภทหนงัสตัวด์องเกลือ ซ่ึงมีกล่ินแรงมาก 

7. ตู้สูงหรือจัมโบ้ (Hihg Cube Container) เหมือนกบัตูแ้หง้หรือตูท้ัว่ไป เวน้แต่ความสูงของตูจ้ะ

สูงกว่าปกติ 1 ฟุต จากความสูง 8 ฟุต 6 น้ิว เป็น 9 ฟุต 6 น้ิว ใชส้ําหรับบรรทุกสินคา้ทัว่ไปท่ี

ตอ้งการ ใหไ้ดป้ริมาณมากข้ึน 

8. ตู้อื่นๆ เช่น ตู ้45 ฟุต, ตู ้48 ฟุต, ตูใ้ส่สินคา้เกษตร, ตูใ้ส่สัตวมี์ชีวิต จะมีการเจาะช่องเพื่อระบาย

อากาศ 



ตู้แท้งค์เกอร์ ตู้เปิดหลงัคา ตู้แพลตฟอร์ม 

ตู้เปิดข้าง ตู้บรรทุกหนังเคม็ ตู้บรรทุกรถยนต์ 

ตู้สูงหรือจัมโบ้ ตู้ขนพชื และสัตว์ 



5. การบรรจุภัณฑ์เพือ่การส่งออก 

 

5.1 ปัจจัยพจิารณาการบรรจุภัณฑ์เพือ่การส่งออก 

 ในการตดัสินใจดา้นบรรจุ ภณัฑเ์พื่อการส่งออก มีขอ้พิจารณา 5 ปัจจยัดงัน้ี 

 1. ลกัษณะและธรรมชาติของผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทยอ่มเหมาะกบับรรจุหีบห่อท่ี

แตกต่างกนั ทั้งในแง่วสัดุ การออกแบบและกระบวนการบรรจุหับห่อ ทั้งเพื่อการขายปลีกและ

เพื่อการขนส่ง 

 2. สภาพตลาดในต่างประเทศ :  ตอ้งศึกษาว่าในต่างประเทศมีการแข่งขนักนัหรือไม่อย่างไร 

พิจารณาถึงขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดต่างประเทศ เก่ียวกบัการใช้สินคา้ 

วิธีการปริมาณ สินคา้ท่ีลูกคา้ใชเ้พื่อท่ีจะตดัสินใจไดถู้กตอ้งว่าควรหีบห่อในลกัษณะเพื่อการขาย

ปลีกหรือหีบห่อรวมเพื่อให้ตรงกับความต้องการ ศึกษาจนคู่แข่งมีการบรรจุหีบห่ออย่างไร 

ลกัษณะการจดัจาํหน่าย ตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการวางจาํหน่าย 

 3. ลกัษณะวธีิการ เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง : การขนส่งสินคา้ไปยงัตลาดโดยวิธีการใด

เป็นการลาํเลียงสินคา้ ณ ประเทศปลายทาง 

 



4. กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในตลาดต่างประเทศ : การขนส่ง ระหวา่งประเทศ ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

บรรจุหีบห่อสาํหรับสินคา้นาํเขา้ของประเทศต่างๆ ขอ้ห้ามท่ีควรคาํนึงถึง วสัดุท่ีใชหี้บห่อชนิด

และประเภทของสินคา้ วิธีการบรรจุ การทาํเคร่ืองหมาย ผูส่้งออกอาจติดต่อสอบถามขอ้มูลจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• กรมส่งเสริมการส่งออก 

• สถานเอกอคัรราชทูตของประเทศต่างๆ 

• ผูซ้ื้อหรือผูแ้ทนจาํหน่าย 

• ไม่ควรมีการหีบห่อแบบจงใจเพื่อเล่ียงภาษี 

5. ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ : การประกนัภยั การบรรจุภณัฑเ์พื่อการส่งออก

ตอ้งมีความแขง็แรง แน่นหนากวา่ท่ีใชใ้นการขนส่งภายในประเทศ จึงเป็นการเพิ่มตน้ทุนในการ

ผลิตและบรรจุหีบห่อ 

 



5.2 เทคนิคและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือ่การส่งออก 

5.2.1 ออกแบบบรรจุภณัฑด์า้นวสัดุและโครงสร้าง มี 7 หลกัดงัน้ี 

 1. ควรพิจารณาออกแบบให้บรรจุภณัฑ์มีความแข็งแรงเพียงพอสําหรับการขนส่งระหว่าง

ประเทศ เพื่อป้องกนัความเสียหายของสินคา้ในลกัษณะและสาเหตุต่างๆ 

 2. คาํนึงถึงการออกแบบขนาดของบรรจุภณัฑ์ให้สามารถใชป้ริมาตรของพาหนะท่ีใชใ้นการ

ขนส่งไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมีนํ้าหนกับรรจุเหมาะสม และตอ้งออกแบบใหมี้รูปลกัษณะ และการใชง้าน

ท่ีเหมาะสมกบัสภาวะในต่างประเทศ 

 3. พิจารณาสภาวะของคลงัสินคา้และการเก็บรักษาระหว่างการขนส่งตลอดจนวิธีการลาํเลียง

สินคา้ ณ ประเทศปลายทาง บรรจุภณัฑท่ี์ใชข้นส่งภายในประเทศมกัไม่แขง็แรงเพียงพอท่ีจะใช้

กบัสภาวะต่างๆ และระยะเวลาท่ียาวนานกวา่การขนส่งในประเทศ 

 4. การเลือกใช้วสัดุบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ไม่ขดัต่อกฎระเบียบของประเทศผูน้ําเข้าและ

สอดคลอ้งกบัรสนิยมของผูบ้ริโภคในประเทศต่างๆ 

 



 5. วิทยาการใหม่ท่ีใช้กบับรรจุภณัฑ์ส่งออก เพื่อช่วยลดความเสียหายของสินคา้ระหว่างการ

ขนส่งระหวา่งประเทศ 

 6. กรณีของการจดัส่งทางอากาศ มีขอ้ควรปฏิบติั 

• ควรใชภ้าชนะบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีเท่านั้น 

• กรณีสินคา้เป็นของเหลวไม่ควรบรรจุจนเตม็พาชนะ ควรเผื่อพื้นท่ีไวบ้า้ง ป้องกนัการ

ร่ัวไหลและบิดเสียรูปของภาชนะ 

• สินคา้ท่ีแตกหกัง่ายใส่วสัดุรองรับใหเ้กิดความยดืหยุน่ภายในลงัไมห้รือกล่องกระดาษ 

• สาํหรับภาชนะบรรจุทัว่ไป ควรเพิ่มกาํลงัการยดึโดยใชส้ายคาด หรือเคร่ืองรัดภาชนะ

ใหแ้น่นหนายิง่ข้ึน 

• สินคา้บางชนิดจะทาํการขนส่งทางอากาศไดต้อ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของสมาคม

การขนส่งทางอากาศระหวา่งชาติ 



 7.  ชนิดของภาชนะบรรจุท่ีนิยมใชก้บัการขนส่งระหวา่งประเทศ มีดงัน้ี 

1. กล่องกระดาษลูกฟกู – เป็นภาชนะบรรจุท่ีมีนํ้าหนกัเบา ประหยดัสะดวกต่อการใชง้าน 

 

 

 

2. ลงัไมย้ดึดว้ยตะปู – เป็นภาชนะท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งยิง่ในการขนส่งทางเรือ โดยเฉพาะ

สินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัมากจนเกินไปนกัเพราะลงัไมรั้บนํ้าหนกัไดไ้ม่เสียรูปทรง 

 

 

 

3. ลงัโครงไม ้– มีสองชนิด คือ ชนิดโปร่งและชนิดทึบทั้งสองชนิดประกอบข้ึนจากช้ินส่วน

ต่างๆ ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นกรอบเสริม โครงสร้างให้แข็งแรงและอาศยัแนวทแยงเพื่อช่วย

เสริมความมัน่คงของลงั 

 

 



4. ลงัไมรั้ดดว้ยลวด – ลงัไมรั้ดดว้ยลวดและลงัไมแ้บบโครงไมนิ้ยมใชใ้นการบรรจุสินคา้

หลายชนิดท่ีไม่มีปัญหา เสียหายเน่ืองจากลงับรรจุบิดเบ้ียวเสียรูป หรือถูกลกัขโมยง่าย

เหมาะเป็นลงัภายนอก 

 

 

5. ลงัไมอ้ดัเสริมคร่าว - นิยมใช้ในการขนส่งต่างประเทศโดยเฉพาะในการขนส่งทาง

อากาศเน่ืองจากมีนํ้าหนกัมีนํ้าหนกัเบาและมีความแขง็แรงพอประมาณ 

 

 
           6.      ถงัไมต่้างๆ – เป็นภาชนะบรรจุเพื่อขนส่งมาตั้งแต่สมยัโบราณมีใหเ้ลือกหลายชนิด     

         สาํหรับใชก้บัสินคา้ลกัษณะต่างๆในการเลือกใชจ้าํเป็นตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสม 

 



7. ถงัโลหะ – เหมาะอยา่งยิง่กบัการบรรจุของเหลวเพื่อการขนส่งต่างประเทศ แต่ตอ้งหลีกเล่ียง

ถงัเก่าท่ีมิไดป้รับสภาพใหดี้ก่อนนาํมาใชใ้หม่ 

 
8. ถงักระดาษ – ถงัท่ีผลิตดว้ยกระดาษไดรั้บความนิยมสูงเพื่อใชใ้นการส่งสินคา้ออก  

 

 
9. ห่อมดั – สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่มีความบกพร่องท่ีไม่สามารถป้องกนัการลกั

ขโมย จึงไม่ควรบรรจุสินคา้ท่ีมีค่ามาก 

 
 

10. ถุงซอ้นหลายชั้น – เป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก โดยเฉพาะในการบรรจุสินคา้ท่ีเป็นเมด็ผง หรือช้ิน

ใหญ่ เช่น สารเคมีแหง้ 

 



5.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านกราฟฟิกและการส่ือสาร 

 มีหลกัการและขอ้เสนอแนะต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อการส่งออก ดงัน้ี 

1. การออกแบบกราฟฟิกและคุณภาพการพิมพบ์นบรรจุภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายในประเทศ คือ การ  จูงใจ 
ใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้เพื่อการจดจาํสินคา้ไดง่้าย เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการของสินคา้ ประเด็น
ท่ีเพิ่มเติม คือ ความเป็นสากลของการออกแบบ และการส่ือความหมาย ความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัรสนิยมและวฒันธรรม 

2. การส่ือสารบนบรรจุภัณฑ์ขนส่ง โดยการเขียนข้อความหรือทําเคร่ืองหมายบนหีบห่อมี
จุดประสงคเ์พื่อช้ีแจงใหผู้ข้นส่งสามารถนาํสินคา้ไปยงัผูรั้บไดถู้กตอ้ง ปลอดภยัและครบถว้น มี
ขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1) หลีกเล่ียงการใชข้อ้ความหรือเคร่ืองหมายลางเลือน ยุง่เหยงิ หรือคาํโฆษณามากเกินไป 

2) เม่ือมีกฎ หรือขอ้บงัคบัระบุไว ้กรณีสินคา้อาจเส่ียงต่อการถูกลกัขโมย ควรหลีกเล่ียงการ
แจง้รายละเอียดใดๆ ท่ีทาํให้ทราบถึงลกัษณะของสินคา้แต่ควรใช ้รหสัหรือตวัยอ่แทนช่ือ
เดิม 

3) ขอ้ความหรือเคร่ืองหมายต่างๆ โดยเฉพาะท่ีระบุถึงผูรั้บ ท่าปลายทาง ควรพิมพต์วัใหญ่ ให้
อ่านง่าย 

4) ใชภ้าษาหรือคาํเตือนท่ีเป็นภาษาองักฤษของจุดหมายปลายทางหรือใชส้ัญลกัษณ์แทน กรณี
ผูส่้งอ่านไม่ออก 

 



5) กรณีท่ีสินคา้ท่ีขนส่ง จาํเป็นตอ้งอาศยัวธีิการพิเศษในการเคล่ือนยา้ยหรือเกบ็รักษาควรทาํ

เคร่ืองหมายเตือน  

6) ศึกษากฎขอ้บงัคบัของประเทศปลายทางเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งระบุในหีบห่อ เช่น 

หลายประเทศควรระบุวา่ผูส่้งออกตอ้งบอกแหล่งท่ีมาของสินคา้ 

7) ขอ้ความท่ีจาํเป็น ท่ีควรเขียนลงบนบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งระหวา่งประเทศ ซ่ึง

ประกอบดว้ยช่ือท่ีอยูข่องผูส่้งสินคา้ ช่ือและเคร่ืองหมายของลูกคา้ จาํนวนกล่องหรือลงั 

ท่าเรือจุดหมายปลายทาง สถานท่ีดั้งเดิมของสินคา้ เป็นตน้ 

3. การออกแบบป้ายหรือฉลาก ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการออกแบบป้านฉลากกคื็อ โดยทัว่ไปทุก

ประเทศจะกาํหนดใหผู้ส่้งออกทาํป้ายฉลาก ซ่ึงส่วนมากอยูใ่นรูปของตราส่งสินคา้ โดยสามารถ

ศึกษาโดยละเอียดใน รหสัวชิา 3214 – 2008 หลกัการนาํเขา้และส่งออกซ่ึงบอกรายละเอียดต่างๆ 

เช่น ช่ือสินคา้, ช่ือบริษทัและท่ีตั้งโรงงาน, วนัท่ีผลิต, วนัหมดอาย ุเป็นตน้ 

 



ตวัอย่างฉลากตดิสินค้าเพือ่การนําเข้า และการส่งออก 

ตวัอย่างการแสดงข้อมูลบนฉลากโลจิสติกส์ 





 

บรรจุภณัฑ์วตัถุอนัตราย 

Hazardous Packaging 



       วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 

 ประเภทวตัถุอนัตราย 

บรรจุภณัฑว์ตัถุอนัตราย 

การขนส่งวตัถุอนัตราย 

บรรจุภณัฑสิ์นคา้ท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ 

 



ประเภทวตัถุอนัตราย 
      สินคา้ประเภทอนัตราย  คือ สาร ส่ิงของ วตัถุหรือวสัดุ ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของคน 

สตัว ์ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม ระหวา่งทาํการขนส่ง ซ่ึงมีการจดัประเภทสินคา้อนัตรายจากลกัษณะของความ

อนัตรายของสารนั้น แบ่งออกได ้9 ประเภท ดงัน้ี 

1.วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 1 วตัถุระเบิด (Explosives) เป็นสารท่ีอยูใ่นรูปต่อไปน้ี 

      1.1 สารระเบิด หมาถึง ของแขง็ของเหลว (หรือสารผสม) สามารถทาํใหเ้กิด ปฏิกิริยาเคมีโดยตวัของมนัเอง 

             แลว้ใหก้๊าซท่ีเม่ือถึงอุณหภูมิ และความดนัหน่าง จะทาํใหเ้กิดการระเบิดอยา่งรวดเร็ว โดยสารประเภท  

             ดอกไมเ้พลิงรวมอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย 

       1.2 Pyrotechnic Substances หมายถึง สารหรือสารผสม ออบแบบเพื่อใหเ้กิดความร้อน และก๊าซ   

             หรือควนั หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั  

       1.3 ส่ิงของระเบิดได ้หมายถึง ส่ิงของท่ีมีส่วนประกอบของสารระเบิดหน่ึงอยา่งหรือมากกวา่ 



 

 

2.วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 2 ก๊าซ (Gases)  หมายถึง สารท่ีอุณหภมิู 20 องศา

เซลเซียส และความดนัปกติ 101.3 กิโลปาสกาล ผสมกบัอากาสท่ีสามารถติดไฟ

ไดท่ี้ความเขม้ขน้ร้อยละ 13 หรือตํ่ากวา่โดยปริมาณ หรือมีช่วงกวา้งของการติดไฟ

เม่ืออยูใ่นอากาศตั้งแต่ร้อยละ 12 ข้ึน ไป 

 



3.วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง 

ของเหลว หรือของเหลวผสม หรือของเหลวท่ีมีสารท่ีปกติเป็นของแขง็ละลายอยู ่หรือ

ของเหลวท่ีสารแขวนลอยผสมซ่ึงมีจุดวาบไฟ ท่ีอุณหภมิูตํ่ากวา่ 60.5 องศาเซลเซียส 

นอกจากนั้นวตัถุอนัตรายประเภทน้ี ยงัหมายถึงของเหลวซ่ึงในการขนส่งตอ้งมีอุณหภมิู

มากกวา่ หรือเท่ากบัจุดวาบไฟของของเหลว ซ่ึงจะใหไ้อระเหยของสารท่ีสามารถติดไฟไดท่ี้

อุณหภมูเท่ากบัหรรือตํ่ากวา่อุณหภมิูตํ่าสุดท่ีสามารถใชใ้นการขนส่งได ้
 



4.วตัถอุนัตรายประเภทท่ี 4 ของแข็งไวไฟ สารท่ีมีความเสี่ยงตอ่การลกุไหม้ได้เอง และสารท่ีสมัผสักบันํา้แล้ว 

ทําให้เกิดก๊าซไวไฟ (Flammable Solids, Substances  Liable to spontaneous 
combustion, Substances which in contact with water emit flammable 
gases)  คือ สารท่ีเกิดการลกุไหม้ได้เอง สารท่ีให้ก๊าสไวไฟ เม่อสมัผสักบันํา้ แบง่เป็น 3 ประเภทย่อย 
ดงัตอ่ไปนี ้   

 1. ของแข็งไวไฟ หมายถึง ของแข็งซึง่ระหวา่งการขนสง่ สามารถท่ีจะเผาไหม้ได้ง่ายและอาจลกุไหม้ได้ 

 2. สารท่ีมีความเสี่ยงตอ่การลกุใหม่ได้เอง หมายถึง สารท่ีอาจร้อนขึน้มาและสามารถลกุไหม้ได้เองภายใต้

ภาวะปกติในระหวา่ง    

      การขนสง่ เม่ือสมัผสักบัอากาศแล้วจะมีอณุหภมิูสงูขึน้ ซึง่เป็นสาเหตใุห้ติดไฟได้ 

 3. สารท่ีให้ก๊าสไวไฟเม่ือสมัผสักบันํา้ หมายถึง สารเม่ือทําปฏิกิริยากบันํา้ หมายถึง  สารเม่ือทําปฏิกิริยากบั

นํา้แล้วอาจลกุไหม้ได้ 

      เอง หรือให้ก๊าสไวไฟ  ในปริมาณท่ีอาจเป็นอนัตรายได้ 
 



5. วตัถอุนัตรายประเภทท่ี 5  สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Oxidizing 
substances and Organic peroxides) 
แบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้ 

     1.สารออกซิไดซ์ (Oxidizing substances) หมายถึง สารท่ีด้วยตวัของสารเองไม่จําเป็นต้อง
ติดไฟ แตโ่ดยทัว่ไปจะปลอ่ยออกซิเจน ซึง่เป็นก๊าสท่ีเป็นสาเหตหุรือร่วมในการลกุไหม้ของวสัดอ่ืุน สาร

ประเภทนีบ้างชนิดรวมอยู่ในสิ่งของอ่ืนได้ด้วย 

      2.สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides) หมายถึง สารอินทรีย์ท่ีมีโครงสร้าง

ออกซิเจน 2 อะตอมดงันี ้-O-O- ซึง่อาจจะถือได้วา่เป็นสารท่ีมีอนพุนัธ์ของ hydrogen 
peroxide ซึง่อะตอมของ hydrogen นีถ้กูแทนท่ีด้วยอนมุลู (radical)  
1 หรือ 2 ตวั ถกูแทนท่ีด้วย Organic radicals สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์เหลา่นีเ้ป็นสารไม่เสถียร 
เม่ือถกูความร้อนจะเกิดการแตกตวัรุนแรงขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากการคายความร้อนออกมาก หรือเร่งการ

แตกตวัด้วยตวัเอง และอาจมีคณุสมบติัอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดงัตอ่ไปนี ้  

 -  แนวโน้มท่ีจะระเบิดสลายตวั 
 -  เผาไหม้อย่างรวดเร็ว 

 -  ไวตอ่การกระแทกหรือการเสียดสี 

 -  ทําปฏิกิริยากบัสารอ่ืนก่อให้เกิดอนัตรายได้ 

 -  เป็นอนัตรายตอ่ตา   
 



6. ประเภทท่ี 6 สารพิษและสารติดเชือ้ (Toxic and Infections substances)  แยกเป็น 2 
ประเภทย่อยคือ  

     1. สารพิษ (Toxic substances) หมายถึง สารพิษท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิต หรือบาดเจ็บ
ร้ายแรง หรือเป็นอตัรายตอ่สขุภาพของมนษุย์ ซึง่อาจเข้าสูร่่างกาย โดยการกลืน การสดูดม หรือจาก

การสมัผสัทางผิวหนงั 

      2.สารติดเชือ้ (Infections substances) หมายถึง สารท่ีรู้วา่หรือคาดว่ามีเชือ้โรครวมอยู่

ด้วย เชือ้โรคหมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเลก็ รวมทัง้แบคทีเรีย, ไวรัส, แบคทีเรียกบัราบางชนิดปนกนั 

พยาธิ, เชือ้รา  หรือเชือ้จลุินทรีย์ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพนัธกุรรม ซึง่เชือ้จลุินทรีย์เหลา่นีเ้ป็นท่ี

รู้จกักนัวา่หรือคาดวา่สามารถทําให้เกิดโรคติดเช่ือได้ในสตัว์หรือมนษุย์ 



7. วตัถอุนัตรายประเภทท่ี 7 วตัถกุมัมนัตรังสี (Radioactive Material) 
     หมายถึง วตัถใุดท่ีมีนิวเคลียร์ท่ีสามารถแผ่รังสีท่ีมองไม่เห็น ซึง่เป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย การ
พิจารณาความเป็นอนัตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดตา่ง ๆ ด้านการขนสง่สาร

กมัมนัตรังสีของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ โดยมีคณุสมบติัของวตัถกุมัมนัตรังสี ดงันี ้

1.วตัถกุมัมนัตรังสี มีทัง้ท่ีเป็นอนัตรายมากและน้อย เน่ืองจากรังสีท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปลา่ จะเป็น

อนัตรายตอ่เนือ้เยือ้ตา่ง ๆ ของร่างการของสิ่งมีชีวิต 

2.ในการขนสง่สินค้าหากสารใดท่ีมีท่ีมีคา่กิจกรรมเฉพาะมากกวา่ 70 kBq/kg (0.002 Uci /g ให้
จดัอยู่ในประเภทนี)้ 



8. วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 8 สารกดักร่อน (Corrosive substances) โดยสารกดักร่อนมี

คุณสมบติัดงัน้ี  
1.สารประเภทน้ี ในสภาพปกติเป็นไดท้ั้งของแขง็และของเหลว และมีฤทธ์ิกดักร่อนเน้ือเยือ่ของส่ิงมีชีวติ 

และหากมรการร่ัวไหลของสารจากภาชนะบรรจุ ทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัสภาพแวดลอ้มได ้

2.ไอระเหยของสาร อาจเป็นอนัตรายตานยัน์ตาและโพรงจมูก 

3.สารบางชนิดอาจใหก๊้าซพิษเม่ือสลายตวั เม่ืออยูใ่นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 

4.สารบางชนิดอาจมีคุณสมบติัติดไฟไดด้ว้ย 

5.สารทุกชนิดในประเภทน้ีทาํอนัตรายต่อวสัดุต่าง ๆ เช่น โลหะ ใยสงัเคราะห์ 
6.สารบางชนิดจะมีฤทธ์ิกดักร่อนต่อเม่ือทาํปฏิกิริยากบันํ้าหรือความช้ืน 
7.สารบางชนิดเม่ือทาํปฏิกิริยากบันํ้าแลว้จะใหก๊้าซไวไฟ 
8.สารบางชนิดเม่ือทาํปฏิกิริยากบันํ้าหรือสารอินทรียจ์ะใหค้วามร้อนสูงมาก 

 
 



9. วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 9 สารและส่ิงของอนัตรายเบด็เตลด็ (Miscellaneous Dangerous 
Substances and Articles)  หมายถึง สารและส่ิงของท่ีในขณะขนส่งมีความเป็นอนัตราย ซ่ึง

ไม่จดัอยูใ่นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 8 และใหร้วมถึงสารท่ีมีอุณหภูมิไม่ตํ่ากวา่ 100 องศาเซลเซียส ใน

สภาพของเหลวหรือมีอุณหภูมิไม่ตํ่ากวา่ 240 องศาเซลเซียส ในสภาพของแขง็ 
 



บรรจุภัณฑ์วตัถุอนัตราย 
บรรจุภณัฑ ์หรือภาชนะบรรจุสาํหรับวตัถุอนัตราย แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1.บรรจุภณัฑ ์(Packaging) หมายถึงภาชนะปิด และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ หรือ วสัดุท่ีจาํเป็น เพ่ือใหภ้าชนะปิดทบั 

สามารถทาํหนา้ทีปกปิดส่ิงท่ีบรรจุอยา่งมิดชิด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามความอนัตรายของสาร ดงัน้ี 

     กลุ่มการบรรจุท่ี l - สารท่ีมีความอนัตรายมาก 

     กลุ่มการบรรจุท่ี ll - สารท่ีมีความเป็นอนัตรายปานกลาง 

     กลุ่มการบรรจุท่ี lll – สารท่ีมีความเป็นอนัตรายนอ้ย 

รหัสของบรรจุภัณฑ์ 

 1A1 / X / 250 /89/S/SR391 : ถงัท่ีทาํดว้ยเหลก็ ดา้นบนมีช่องสาํหรับเปิด สามารถทนแรงดนัได ้250 กิโลปาสกาล 

(kPa) 

 ความหมายของรหัส  

 1A1      หมายถึง  รหสัแทนชนิดของตวัภาชนะ 

 X          หมายถึง  กลุ่มการบรรจุ 

 250       หมายถึง  แรงดนัท่ีสามารถทนทานได ้

 89         หมายถึง  ปีท่ีผลิต 

 S           หมายถึง  ประเทศท่ีทาํการทดสอบ 

 SR 319  หมายถึง  หมายเลขเฉพาะของสถาบนัตรวจสอบมาตรฐาน 



         2. IBCs (Intermediate Bulk Containers) หมายถึง บรรจุภณัฑท่ี์คงรูป หรือยดืหยุน่สามารถเคล่ือนยา้ย และมี

คุณสมบติัดงัน้ี 

            - ความจุ(i) ไม่เกิน 3.0  ลูกบาศกเ์มตร (3,000 ลิตร) สาํหรับของแขง็และของเหลวในกลุ่มบรรจุท่ี ll และ lll;(ii) ไม่เกิน 1.5 

ลูกบาศกเ์มตร สาํหรับของแขง็ในกลุ่มการบรรจุท่ี l เม่ือบรรจุท่ี IBCs ท่ีทาํจากพลาสติกคงรูป วตัถุประกอบ แผน่ไฟเบอร์และ

ไม;้(iii) ไม่เกิน 3.0 ลูกบาศกเ์มตร สาํหรับของแขง็ในกลุ่มการบรรจุท่ี l เม่ือบรรจุใน  IBCs ท่ีเป็นโลหะ;(iv) ไม่เกิน 3.0 

ลูกบาศกเ์มตร สาํหรับวสัดุกมัมนัตรังสีประเภทท่ี 7  

            - ไดรั้บการออกแบบสาํหรับขนยา้ยดว้ยเคร่ืองจกัร 

            - ผา่นการทดสอบความตา้นทานต่อความเคน้ท่ีเกิดจากการขนยา้ย และการขนส่ง 

          2.2 รหัสสําหรับระบุประเภทของภาชนะบรรจุ IBCs 
          11C/X/01 93/S/Aurigny 9876/3000/910 :ภาชนะบรรจุๆไมส้าํหรับบรรจุของแขง็  มีการบุรองภายใน

และจดัอยูใ่นกลุ่มการบรรจุท่ี 1 สาํหรับของแขง็ 

 2.2.2  ความหมายของรหัส 

 11                              หมายถึง   ประเภทของภาชนะบรรจุ 

  C                                หมายถึง   วสัดุท่ีใช ้

  X                                หมายถึง   กลุ่มการบรรจุ 

                                                   (เฉพาะ  IBCs  กลุ่มบรรจุ X จะใชส้าํหรับของแขง็เท่านั้น) 

 01 93                          หมายถึง  เดือน  ปี  ท่ีทาํการผลิต 

 S                                 หมายถึง  ประเทศผูรั้บรองตน้ทางของภาชนะบรรจุ 

 Aurigny  9876           หมายถึง  ช่ือหรือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต 

 3000                           หมายถึง  นํ้าหนกัท่ีใชใ้นการทดสอบการวางซอ้นทบั (กิโลกรัม) 

                                     (IBCs  ท่ีไม่ไดอ้อกแบบมาสาํหรับ การวางซอ้นทบัตอ้งแสดง “O” เอาไว ้) 

 910                             หมายถึง  มวลรวมสูงสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้(กิโลกรัม) 

 



2.3  บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่  (Large Packaging) ไดแ้ก่  บรรจุภณัฑท่ี์ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑภ์ายนอก  ซ่ึง

บรรจุส่ิงของ  หรือบรรจุภณัฑภ์ายใน  และโดยท่ี-  ไดรั้บการออกแบบสาํหรับขนถ่ายดว้ยเคร่ืองจกัรมีมวล

สุทธิเกิน  400  กิโลกรัม  หรือมีความจุเกิน  450  ลิตร  แต่มีปริมาณไม่เกิน 3 ลกูบาศกเ์มตร 

 2.3.1  รหัสสําหรับระบุประเภทของภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ 

 50A/X/05  96/N/PQRS/2500/1000 : บรรจุภณัฑเ์หลก็กลา้ขนาดใหญ่เหมาะกบัการวางซอ้นทบัรับ

นํ้าหนกัจากการวางซอ้นทบัได ้ 2.500  กิโลกรัม  มวลบรรจุรวมสูงสุด  1,000  กิโลกรัม 

2.3.1  ความหมายของรหัส 

50        หมายถึง  บรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีคงรูป  หรือ 51 สาํหรับบรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ 

            ท่ียดืหยุน่ 

A         หมายถึง  ชนิดของวสัดุท่ีใช ้

X         หมายถึง  กลุ่มการบรรจุ 

05 96   หมายถึง  เดือน ปี ท่ีทาํการผลิต 

N         หมายถึง  ประเทศผูรั้บรองตน้ทางของภาชนะบรรจุ 

PQRS  หมายถึง  ช่ือหรือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต 

2500    หมายถึง  นํ้าหนกัท่ีใชใ้นการทดสอบการวางซอ้นทบั  (กิโลกรัม) 

1000    หมายถึง  มวลรวมสูงสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้(กิโลกรัม) 

 



2.4  แทง็ก์คอนเทนเนอร์ (Tank Container) โดยปกติมีขนาด 6x2.5 เมตร ปริมาตรบรรจุไม่เกิน 24,000  ลิตร วสัดุท่ีใช้

ผลิตเป็นเหลก็สแตนเลส  แทง็กบ์างชนิดจะมีฉนวนหุม้หนา ซ่ึงทาํจาก Polyurethane foam,Polystyrene foam, 

Mineral wall หรือFiberglass โดยมีเปลือกนอกท่ีทาํดว้ยโลหะหรือพลาสติกหนาเกินกวา่ 1 มิลลิเมตร ความดนั

ภายในแทง็กส่์วนใหญ่จะประมาณ  100 PSI (6867 Bar) แทง็ก ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท 

ดงัน้ี 

 ประเภทท่ี 1 มีอุปกรณ์ควบคุมความดนั  ท่ีความดนัประมาณ 1.75 Bar  ใชส้าํหรับบรรจุวตัถุอนัตราย

ประเภท 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 และมีความจุมากกวา่  450  ลิตร 

 ประเภทท่ี 2  มีอุปกรณ์ควบคุมความดนั ท่ีความดนัประมาณ 1.0 – 1.75 Bar  ใชส้าํหรับบรรจุวตัถุอนัตรายท่ี

มีความอนัตรายไม่มาก ประเภท 3, 4, 5,6, 8 และ 9 และมีความจุมากกวา่ 450 ลิตร  ประเภทท่ี 

 3  มีความจุมากกวา่ 450 ลิตร 

 ประเภทท่ี 4 มีความจุมากกวา่ 1000 ลิตร  สาํหรับบรรจุก๊าซอดัท่ีควบแน่นเป็นของเหลวได ้ 

ประเภทท่ี 2  (ไม่ใช่ก๊าซทาํความเยน็) 

 ประเภทท่ี 5 มีความจุมากกวา่ 1000 ลิตร สาํหรับบรรจุกาซท่ีอดัควบแน่นเป็นของเหลวได ้

ประเภทท่ี 2  (ไม่ใช่ก๊าซทาํความเยน็) 

 ประเภทท่ี 6 มีความจุมากกวา่ 100 ลิตร สาํหรับบรรจุก๊าซอดัทาํความเยน็ประเภทท่ี 2  

 ประเภทท่ี 7  มีความจุมากกวา่ 1000 ลิตร สาํหรับบรรจุก๊าซอดัทาํความเยน็ประเภทท่ี 2  

 



3. การขนส่งวตัถุอนัตราย 

 3.1 กฎหมายในการขนส่งวตัถุอนัตราย  ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย  

ปีพุทธศกัราช 2535  ไดก้าํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตผลิต  นาํเขา้  ส่งออกและมรไวใ้น

ครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายซ่ึงทาํการขนส่งวตัถุอนัตราย  ตอ้งจดัใหมี้ 

  1. ยานพาหนะท่ีเหมาะสมและปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตราย  ในกรณีท่ีตอ้ง

บรรทุกวตัถุอนัตรายรวมกบัส่ิงอ่ืน  ตอ้งแยกวตัถุอนัตรายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงต่างหาก  โดยมี

ส่ิงห่อหุม้เพ่ือป้องกนัมิใหว้ตัถุอนัตรายหกหรือร่ัวไหล 

  2. สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายแสดงคุณสมบติัของวตัถุอนัตรายท่ีทาํการขนส่ง

รวมทั้งคาํวา่ “วตัถุอนัตราย” เป็นอกัษรสีแดงเห็นไดช้ดัเจน ติดไวข้า้งยานพาหนะทั้งสอง

ขา้ง 

  3. เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสาํหรับผูข้บัข่ียานพาหนะและ

อุปกรณ์สาํหรับป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหกหรือร่ัวไหลของวตัถุอนัตราย 

  4. เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถุอนัตรายท่ีทาํการขนส่ง  เพ่ือแสดง

ต่อเจา้พนกังานหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีในขณะท่ีขนส่งกรณีท่ีมีการขนส่งวตัถุอนัตรายเกิน

หน่ึงพนักิโลกรัมหรือหน่ึงพนัลิตร 

  5. ผูข้บัข่ียานพาหนะซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัวตัถุอนัตรายท่ีทาํการขนส่ง  โดยผา่น

การฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอนัตรายจากวตัถุอนัตราย 

  6. บริเวณท่ีจอดยานพาหนะเพ่ือการขนส่งตอ้งกวา้งขวางเพียงพอท่ีจะไม่

ก่อใหเ้กิดเหตุรําคาญหรือเป็นอุปสรรคต่อการสญัจรของสาธารณชน 



3.2  ข้อมูลทีต้่องระบุในเอกสาร  ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย  ปีพุทธศกัราช  2535  การขนส่งวตัถุอนัตราย  

ตอ้งมีขอ้มูลปรากฏในเอกสารกาํกบัการขนส่ง ดงัน้ี 

 1.  ช่ือท่ีถูกตอ้งในการขนส่งตามท่ี  กาํหนดไวใ้นบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย 

 2.  ประเภทหรือประเภทยอ่ย  ของวตัถุอนัตราย ถา้เป็นวตัถุอนัตรายประเภทท่ี 1 ตอ้งมีอกัษรระบุกลุ่ม ท่ี

สามารถอยูร่วมกนัได ้ (Compatibility group) 

 3.  หมายเลขสหประชาชาติ  (UN number)  และกลุ่มภาชนะบรรจุ(Packaging group) 

 4.  ปริมาณรวมของวตัถุอนัตราย 

 5.  ถา้เป็นของเสียอนัตราย ยกเวน้กากสารกมัมนัตรังสี ในการขนส่งตอ้งระบุคาํวา่ “ของเสีย” หรือ 

“WASTE”  ไวห้นา้ช่ือท่ีถูกตอ้ง ในเอกสารดว้ย 

 6.  ในการขนส่งของเหลวท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิเท่ากบัหรือสูงกวา่ 100 องศาเซลเซียสหรือของแขง็  ท่ีมี

อุณหภูมิมากกวา่ 240 องศาเซลเซียส ตอ้งระบุคาํวา่ “ร้อน” หรือ “HOT”ไวห้นา้ช่ือของสินคา้ในเอกสารดว้ย 

 7.  การขนส่งวตัถุอนัตราย  ท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง ตอ้งระบุอุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน 

ไวใ้นเอกสารดว้ย 

 8.  วตัถุอนัตรายท่ีมีความเส่ียงในการระเบิดตอ้งระบุความเส่ียงรอง คือประเภทท่ี 1 ไวด้ว้ย 

 9.  สารติดเช้ือ  ตอ้งระบุช่ือ  ท่ีอยูข่องผูรั้บปลายทาง ช่ือสกลุผูรั้บผดิชอบและหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ

ติดต่อได ้

  10.  วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 7 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ The Regulations for the Safe Transport of 

Radioactive Materials (LAEA) 



 11. สารติดเช่ือตอ้งแสดงหมายเลขเท่ียวบินหรือขบวนรถไฟท่ีใชใ้นการขนส่ง จะตอ้งระบุวนัท่ีและช่ือของสถานท่ีท่ี

รถไฟหรือสนามบิน จะเดินทางไปถึงหรือแวะจอดระหวา่งทาง 

12.  สารท่ีเน่าเสียได ้ ตอ้งระบุคาํเตือนท่ีเหมาะสมไวบ้นเอกสารกบัการขนส่งดว้ย เช่น           “ตอ้งเกบ็รักษาใหอ้ยู ่ท่ี

อุณหภูมิระหวา่ง 2 ถึง 4 องซาเซลเซียส”  “เกบ็รักษาโดยการแช่แขง็” หรือ “ไม่ตอ้งแช่แขง็” 

 13.  ภาชนะบรรจุและแทงคเ์ปล่าท่ีเคยบรรจุวตัถุอนัตรายและยงัไม่ไดค้วามสะอาดจะตอ้งระบุคาํวา่ “แทงคเ์ปล่ายงั

ไม่ไดท้าํความสะอาด” หรือ “มีวตัถุอนัตรายหลงเหลืออยู”่ หรือ “EMPTY UNCLEANED” หรือ “RESIDUE LAST 

CONTAINED” ไวก่้อนหรือหลงัช่ือท่ีถูกตอ้งในการส่ง 

 14.  เอกสารประกอบการขนส่ง  จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูข้นส่ง วา่ไดท้าํการบรรจุทาํเคร่ืองหมาย ติดฉลาก และ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํหรับการขนส่งท่ีไดก้าํหนดไว ้



3.3  ป้ายขนส่งสารเคมใีนอุตสาหกรรม  ป้ายหรือสญัลกัษณ์การขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม 

 แบ่งเป็น  9  ประเภท  ตามหลกัเกณฑข์ององคก์ารสหประชาชาติ  ใชติ้ดบนภาชนะบรรจุ หรือยานพาหนะท่ีใชใ้น

การขนส่งหรือขนยา้ยเพ่ือดาํเนินการจดัการ  สารเคมีนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเพ่ือเป็นการป้องกนัอนัตรายจากการ

นาํสารเคมีไปใชโ้ดยไม่ทราบคุณสมบติัหรืออนัตรายของสารเคมี อนัก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุหรืออุบติัภยั 

3.4  ขนาดรถบรรทุกทีต้่องติดป้ายแสดง  รถท่ีบรรทุกวตัถุอนัตรายทั้ง 9 ประเภท  ผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งจดัให้

มีป้ายท่ีแสดงตวัอกัษร  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายท่ีติดไวด้า้นทา้ยรถและดา้นขา้งตวัรถทั้ง  2  ดา้น   

ลกัษณะการบรรทุกวตัถุอนัตรายดงักล่าว  ท่ีผูใ้ชร้ถท่ีในการขนส่งตอ้งไดรั้บใบอนุญาตขบัรถชนิดท่ี 4 มีดงัน้ี   

 1.  รถบรรทุกวตัถุอนัตราย (รถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง  ลกัษณะ  4 )  ท่ีถงับรรทุกมีความจุ 

       เกินกวา่  1,000 ลิตร 

 2.  รถพ่วงและรถก่ึงพว่ง (รถตามกฎหมายวา่ดว้ยการการขนส่ง  ลกัษณะ 6 และลกัษณะ 7 )  ท่ีถงัท่ีใชใ้นการ

บรรทุกเฉพาะวตัถุอนัตราย  มีความจุเกินกวา่ 1,000 ลิตร  และรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งลกัษณะอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะการบรรทุกโดยนาํไปใชใ้นการบรรทุกวตัถุอนัตราย ดงัน้ี 

• วตัถุอนัตรายประเภทท่ี 1 (วตัถุระเบิด) ประเภทท่ี 6 (สารพิษและติดเช้ือ)  และประเภทท่ี 7 

 (วตัถุกมัมนัตรังสี) 

• วตัถุอนัตรายท่ีเป็นก๊าซหรือก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะโดยมีปริมาณรวมกนัเกินกวา่ 1,000 ลิตร หรือนํ้ าหนกัรวมกนั

เกินกวา่ 1,000 ลิตร 

 

 



• วตัถุอนัตรายท่ีเป็นของเหลวท่ีบรรจุในภาชนะ  โดยมีปริมาณรวมกนัเกินกวา่ 1000  ลิตรหรือเป็นของแขง็ท่ีมีนํ้ าหนกั

รวมกนัเกิน 1000 กิโลกรัม หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินกวา่ 1000 ลิตร หรือเกินกวา่ 1000 กิโลกรัมอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง 

ทั้งนั้น  ประกาศน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 

• รถท่ีใชใ้นการบรรทุกเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลล ์ ท่ีมีภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมในแต่ละภาชนะมีปริมาตร

ไม่เกิน  250 ลิตร 

• รถท่ีใชล้ากจูงท่ีรถบรรทุกวตัถุอนัตรายตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีรถบรรทุกวตัถุอนัตรายนั้นไม่สามารถใชง้านได้

ตามปกติหรือเกิดอุบติัเหตุ 

 รถท่ีใชใ้นการขนส่งวตัถุอนัตรายอ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 และขอ้2  ท่ีไดรั้บยกเวน้ตามเอกสาร 

คาํแนะนาํของสหประชาติ  วา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย (UN Recommendations on the Transport of  Dangerous 

Goods)  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 

3.5  ป้ายเตือนระดบัความเป็นอนัตรายของสารเคมี (NFPA Hazard Rating Signs)  ใชติ้ดภาชนะบรรจุบริเวณท่ีเกบ็สารเคมี 

หรือบริเวณท่ีมีคนงานปฏิบติังาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีนั้น ๆ เพ่ือบอกความรุนแรงของสารเคมีท่ีมีผลต่อสุขภาพ

ความไวไฟ ความไวในปฏิกิริยาและขอ้มูลท่ีบอกลกัษณะพิเศษของสารเคมี เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานกบัสารเคมีนั้นได้

อยา่งวิธี 



4. บรรจุภัณฑ์สินค่าทีต้่องดูแลเป็นพเิศษ 

  ในการรับขนส่งสินคา้ท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษผูส่้งตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการขนส่ง

สินคา้พิเศษ และตอ้งมีฉลากติดในบรรจุภณัฑ ์

โดยสินคา้ท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษแบ่งเป็นหลายกลุ่มต่อไปน้ี 

  4.1  สินค้าแตกหักง่าย  สินคา้แตกหกัง่ายหมายถึงสินคา้ท่ีมีลกัษณะบอบบาง เปราะ หรือแตกหกัเสียหายง่าย 

หากเกิดการกระทบหรือตกในระหวา่งท่ีทาํการขนส่ง ไดแ้ก่ เคร่ืองแกว้ เป็นตน้ การขนส่งตอ้งบรรจุในหีบห่อท่ี

แขง็แรง เช่น ลงัไมแ้ละควรเป็นหีบห่อใหม่หากเคยใชแ้ลว้ตอ้งอยูใ่นสภาพดีท่ีแขง็แรง กรณีท่ีเกิดการแตกข้ึน หีบ

ห่อของสินคา้แตกหกัง่ายจะตอ้งติดป้าย “ ของแตกหกัง่าย ” และป้าย  “ ตั้งตามลูกศร ” 

  



  4.2  สินค้านํา้หนักมากและสินค้าขนาดใหญ่  (HEA/BIG)  สินคา้นํ้ าหนกัมากหมายถึงสินค่าท่ีมีนํ้ าหนกั

ตั้งแต่ 150 กิโลกรัมข้ึนไปต่อหน่ึงหีบห่อสินคา้ขนาดใหญ่  สินคา้ขนาดใหญ่จะตอ้งไดรั้บการยนืยนัการทาํสาํรอง

ระวางบรรทุกก่อนการรับขนส่งทุกคร้ัง 

  4.3  ศพมนุษย์  (HUM)  การรับขนส่งศพมนุษยจ์ะตอ้งมีเอกสาร  “ใบมรณะบตัร”  ประกอบการขนส่งศพ

จะตอ้งบรรจุอยูใ่นโลงท่ีแขง็แรงและมีท่ีจบัยดึ ภายนอกคลุมดว้ยผา้ใบ ส่วนอฐัตอ้งใส่ภาชนะท่ีไม่แตกง่ายมีวสัดุกนั

กระแทกและมีเอกสาร “ใบฌาปนกิจ”  แนบมาดว้ย 

  4.4  สัตว์มีชีวติ  (AVI)  การรับขนส่งสตัวมี์ชีวิตตอ้งเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการขนส่งสตัวมี์ชีวิต 

 ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

         1.  สุขภาพสตัวต์อ้งไม่ป่วยหรือเป็นโรค ตอ้งไดรั้บการดูแลระหวา่งขนส่งเป็นอยา่งดีและหา้มรับขนส่ง

สตัวท่ี์กาํลงัทอ้งแก่ 

          2.  กรงท่ีใชข้นส่งสตัวต์อ้งเหมาะกบัชนิดของสตัวน์ั้น ๆ ตอ้งสะอาดและกนันํ้ าพร้อมติดป้าย  

 สตัวมี์ชีวิต 

          3.  อาหารท่ีนาํมาเล้ียงดูสตัวต์อ้งรวมอยูใ่นนํ้ าหนกัท่ีใชคิ้ดค่าระวางสินคา้ 

          4.   การขนส่งสตัวมี์ชีวิตตอ้งสาํรองค่าระวางบรรทุกไวล่้วงหนา้ 

          5.  สตัวมี์ชีวิตจะรวมกบัสินคา้อ่ืนภายใตใ้บตราส่งสินคา้ชุดเดียวกนัไม่ได ้

          6.  การขนส่งสตัวมี์ชีวิตตอ้งมีใบตรวจสุขภาพสตัว ์ใบสาํแดงบตัรมีชีวิต และใบอนุญาตอ่ืน ๆ    



  4.5  วตัถุที่มีลกัษณะเป็นแม่เหลก็  (MAG)  สินคา้แม่เหลก็หมายถึงสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัสามารถเกิด

สนามแม่เหลก็มีผลต่อระบบนาํร่องของเคร่ืองบิน 

  4.6  สินค้าของสดหรือที่เสียง่าย  (PER)  หมายถึงสินคา้ท่ีง่ายต่อการเน่าเป่ือย บูดเน่าง่าย การรับขนส่งสินคา้

ประเภทน้ีตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้และมีการทาํสาํรองระวางบรรทุกตลอดเสน้ทางบินแต่ละหีบห่อของสินคา้

ของสดเสียง่าย ตอ้งติดป้าย “ ของสดเสียง่าย ” และ “ ป้ายตั้งตามลูกศร” 

  4.7  สินค้ามีค่า  (VAL)  การรับสินคา้มีค่าตอ้งมีการควบคุมดูแลการขนส่งอยา่งรดกมุปลอดภยัในทุก

ขั้นตอน และตอ้งมีการทาํสาํรองระวางบรรทุกตลอดเสน้ทางบินไม่ควรมีจุดเปล่ียนเคร่ืองหรือถา้มีใหน้อ้ยท่ีสุดและ

หีบห่อสินคา้มีค่าตอ้งมัน่คงแขง็แรง 

  4.8  สินค้าที่เส่ียงต่อการสูญหาย  (VUN)  หมายถึงสินคา้ท่ีไม่เขา้ข่ายสินคา้มีค่า แต่มีลกัษณะ และขนาดท่ี

เอ้ืออาํนวยหรือมีราคาจูงใจใหเ้กิดการลกัขโมย หยบิฉวยไดง่้าย ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกา เป็นตน้ 

  4.9  สินค้าที่มีนํา้เป็นองค์ประกอบ  (WET)  ตอ้งมีการบรรจุหีบห่อและจดับรรทุกอยา่งระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

เพ่ือป้องกนันํ้ าร่ัวซึมออกมาทาํใหสิ้นคา้อ่ืนเสียหาย กดักร่อน  อุปกรณ์บรรทุกสินคา้และหอ้งบรรทุกสินคา้ภายใน

ทอ้งเคร่ืองบินเกิดความเสียหายไดจึ้งตอ้งใชก้ล่องโฟม 



•THE END 



การจัดองค์การด้านการบรรจุภณัฑ์ 

Packaging  Organization 



1.ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายการบรรจุภัณฑ์ กบัผู้เกีย่วข้อง 

  งานบริหารดา้นการบรรจุภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบัแผนกงานต่าง ๆ เช่น  ฝ่าย

การตลาด  ฝ่ายขาย  ฝ่ายโลจิสติกส์  ฝ่ายขาย  ฝ่ายคลงัสินคา้และกระจายสินคา้  นกั
ออกแบบ  ผูข้ายวตัถุดิบและอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ฝ่ายวิจยัและพฒันา  ฝ่ายวิศวกรรม  
ฝ่ายผลิต  ฝ่ายการเงิน  แผนกกฎหมาย  ฝ่ายจดัซ้ือ  หน่วยงานภายนอก เช่น โรงพิมพ์
ผูท้าํบลอ็กหรือแม่พิมพ ์หน่วยราชการท่ีควบคุมมลภาวะ  คุม้ครองผูบ้ริโภคและ
สถาบนัท่ีมีอิทธิพลเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

  ตวัอยา่งเช่น  การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิจยัทาํงาน
ร่วมกบัฝ่ายโลจิสติกส์ นกัออกแบบ (ภายในหรือภายนอกองคก์าร)  และฝ่ายอ่ืน 
กาํหนดแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างและการออกแบบกราฟฟิกของบรรจุหีบห่อ ฝ่ายขาย
และส่งเสริมการขาย ใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํเก่ียวกบัความตอ้งการของตลาด  ลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการควรเป็นเพ่ือการแข่งขนัในการตลาดฝ่ายโฆษณาพิจารณาใน
แง่การจูงใจผูบ้ริโภคและการส่ือสารทางการตลาด ฝ่ายกฎหมายดูแลเร่ืองกฎระเบียบกบั
ลากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ กาํหนดลกัษณะของบรรจุภณัฑต์อ้งประสานกบัฝ่ายผลิต
และวิศวกรรมเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการผลิต  ฝ่ายบญัชีและการเงินเร่ืองตน้ทุนและ
เงินลงทุน  ฝ่ายจดัซ้ือประสานงานกบัผูข้ายวตัถุดิบในการสั่งซ้ือจดัเตรียมเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์วสัดุและวตัถุดิบต่าง ๆ โดยฝ่ายการตลาดมีส่วนสาํคญัในการเป็นผูต้ดัสินใจ
เลือกบรรจุภณัฑ ์ภายใตก้ารพิจารณาถึงปัจจยัขอ้จาํกดัต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงาน
โดยรวมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา ทั้งภายในและภายนอกองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการ
พิจารณาของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของกิจการ 

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หน่วยงานองคก์ารอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไป
แลว้แต่ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะหรือโครงสร้างการจดัองคก์าร 



2. การไหลเวยีนของบรรจุภัณฑ์ในโลจิสตกิส์ 

  ระบบการไหลเวียนของการบรรจุภณัฑ ์ เร่ิมจากการไหลในระดบัการจดัการวสัดุภายใน

บริษทั เร่ิมจากผูข้ายหลายราย  ส่งมายงัคลงัสินคา้ในพ้ืนท่ีโรงงาน ผา่นกระบวนการรับและ
ตรวจสอบคุณภาพ  การนาํเขา้จดัเก็บ  การหยบิออกมาใชง้าน  การนาํออกสู่สายการผลิต  การขน
ส่งไปยงัผูใ้ชง้าน 

3. การจัดองค์การในการบริหารงานด้านการบรรจุภัณฑ์ 

  การจดัองคก์ารในการบริหารงานดา้นการบรรจุภณัฑ ์มีทั้งการแยกหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
ดา้นน้ีโดยตรงออกมา  งานดา้นการบรรจุภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึงของแผนกต่าง ๆ เช่น  เป็นส่วนหน่ึง
ของฝ่ายจดัซ้ือ  ฝ่ายผลิต  ฝ่ายคลงัสินคา้  ฝ่ายกระจายสินคา้และฝ่ายโลจิสติกส์  เป็นตน้  งานบรรจุ
ภณัฑจ์ะอยูใ่นหน่วยงานใดอาจใชเ้กณฑต่์าง ๆ ในการกาํหนด  เช่น  ดูจากความเก่ียวขอ้งกบั
แผนกงานในระบบการบริหารบรรจุภณัฑท์ั้งหมด 

 แนวทางในการจดัการองคก์ารในการบริหารงานดา้นการบรรจุภณัฑ ์แบ่งเป็น  3 ลกัษณะ 

  3.1  แผนกบรรจุภณัฑ ์ แยกการบริหารดา้นบรรจุภณัฑอ์อกมาเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะมี
มากข้ึน  เพราะองคก์ารต่าง ๆ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบรรจุภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน 

• กิจการท่ีตน้ทุนการบรรจุหีบห่อใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์แนวโนม้สูงข้ึนเช่น  เคร่ืองสาํอาง 

• กิจการท่ีค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุบรรจุภณัฑสู์งข้ึน เช่น ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดในครัวเรือน 

• ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูง เช่น อญัมณี 

• กิจการท่ีตอ้งมีการบรรจุหีบห่อช้ินส่วนต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ช้ินส่วนยานยนต ์

  



3.1.1  ผู้จัดการฝ่ายบรรจุภัณฑ์  อาจเรียกว่า  ผู้อาํนวยการฝ่ายบรรจุภัณฑ์ 

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

• รับผดิชอบในทุกดา้นเก่ียวกบัการบรรจุภณัฑข์ององคก์าร 

• วางแผนการทาํงานของแผนก/ฝ่าย 

• จดัเตรียมและกาํกบัดูแลดา้นงบประมาณ 

• บริหารงานดา้นบุคลากรของฝ่าย 

3.1.2  ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ  มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการจดัซ้ือทั้งองคก์าร  

เฉพาะส่วนบรรจุภณัฑมี์หนา้ท่ี ดงัน้ี 

• จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบรรจุหีบห่อ 

• ติดต่อ  คดัเลือก  ประสานงานกบัผูข้ายวตัถุดิบ 

• พิจารณาตน้ทุนของบรรจุภณัฑ ์

• ควบคุมดูแลสต๊อกวสัดุต่าง ๆ 

• บริหารโปรแกรมการลดตน้ทุนการบรรจุภณัฑ ์

• จดัทาํงบประมาณเก่ียวกบัการจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ ในการบรรจุหีบห่อ 

• ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



3.1.3  จัดตามผลติภัณฑ์  แบ่งพนกังานในฝ่ายตามผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ  

  

 

 

 

3.1.2  จัดตามประเภทของบรรจุภณัฑ์  แบ่งพนกังานในฝ่ายตามประเภทผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 

การจดัองคก์ารลกัษณะน้ีเป็นท่ีนิยมมากกวา่  เพราะผูมี้หนา้ท่ีจดัซ้ือแต่ละดา้นจะมีความชาํนาญในการพิจารณา 

เลือกซ้ือวสัดุอุปกรณ์แบบต่าง ๆ ไดดี้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

ผูซ้ื้ออาหารสด ผูซ้ื้อขนมขบเค้ียว ส่วนธุรการขาย ผูซ้ื้ออาหารสัตว ์ ผูซ้ื้อกาแฟ 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์

กระดาษ 

ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์

ไม ้
ส่วนธุรการขาย 

ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์

โลหะ 

ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์

พลาสติก 



3.1.3  ฝ่ายเทคนิคบรรจุภัณฑ์  โดยทัว่ไปแลว้หน่วยงานมกัเป็นหน่วยงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในแผนกบรรจุภณัฑแ์ละมี

บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ดงัน้ี 

• รับผดิชอบทั้งหมดเก่ียวกบังานดา้นเทคโนโลยกีารบรรจุภณัฑ ์

• จดัเตรียมและดูแลเก่ียวกบัขอ้กาํหนดรายละเอียดของวสัดุบรรจุภณัฑ ์

• จดัเตรียมและบริหารแผนกการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

• จดัเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ ส่ือสาร ประสานงานกบัหน่วยอ่ืน ๆ  

• รักษามาตรฐาน ตรวจสอบ เจรจาต่อรอง คดัเลือกผูเ้สนอขายวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ตลอดจนเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

• พฒันาบรรจุภณัฑเ์พ่ือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ  

• ประสานงานดา้นเทคนิคกบัผูเ้สนอขาย ติดตามความเคล่ือนไหว 

 



ลกัษณะแนวทางการจดัองคก์ารในหน่วยงานเทคนิคน้ี มี 

2 แนวทาง 

 1. การจัดองค์กรแบบแยกส่วนงาน  แบ่งส่วนงานเป็น 3 

กลุ่ม ดงัน้ี 

• กลุ่มพฒันา  ทาํหนา้ท่ีจดัเตรียมและปฏิบติัตามแผนการพฒันา

บรรจุภณัฑ ์

• กลุ่มบริการ  ดูแลบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑเ์ดิมในดา้นต่าง ๆ

เช่น ปัญหาทางเทคนิค 

• กลุ่มบรรจุภณัฑพิ์เศษ  มีหนา้ท่ีดูแลในการพฒันาบรรจุภณัฑเ์พ่ือ

การส่งเสริมการตลาดใหก้บัผลิตภณัฑข์องกิจการ 

 2.  การจัดองค์กรแบบบูรณาการ  แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย 

ช่างเทคนิคและผูช้าํนาญการในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ การ

ใหบ้ริการ  และกลุ่มบรรจุภณัฑพิ์เศษ แบ่งหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบ

แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ บุคลากรในแต่ละกลุ่มจะรวมทั้งช่าง

เทคนิคและผูช้าํนาญการอาจมีพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยหีรือดา้น

วสัดุศาสตร์  การผลิตบรรจุภณัฑ ์



3.1.4  หน่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์  ตอ้งรับผดิชอบบรรจุภณัฑท่ี์สาํเร็จออกมาสู่สายตาของผูบ้ริโภคทั้งดา้นรูปร่าง 

ลกัษณะ สีสนั ลวดลาย การตกแต่ง 

สําหรับสินค้าบริโภค : หน่วยงานน้ีมีหนา้ท่ีประสานงานระหวา่ง ฝ่ายการตลาดกบันกัออกแบบภายนอก  ใหอ้อกแบบ

ตามความตอ้งการของฝ่ายการตลาด และขององคก์าร การแบ่งหนา้ท่ีของบุคลากรในหน่วยน้ีมกัใชก้ารแบ่งตาม

ผลิตภณัฑ ์

สําหรับสินค้าอุตสาหกรรม : นกัออกแบบมกัมีพ้ืนฐานดา้นเทคนิค เน่ืองจากตอ้งรับผดิชอบออกแบบบรรจุภณัฑ์

อุตสาหกรรม เช่น ออกแบบเพ่ือการเกบ็รักษาและการขนส่งโยกยา้ย หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานออกแบบ

บรรจุภณัฑ ์มีดงัน้ี 

• รับผดิชอบทั้งหมดเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะบรรจุภณัฑ ์

• จดัเตรียมและบริหารงบประมาณเก่ียวกบัโปรแกรมออกแบบ 

• คดัเลือก ประสานงานกบันกัออกแบบหรือบริษทัตวัแทน 

• ออกแบบ คดัเลือก การใชส้ญัลกัษณ์ขององคก์ารของผลิตภณัฑ ์

• จดัเตรียมดูแลเร่ืองสีของบรรจุภณัฑ ์

• จดัเตรียมแบบจาํลองเพ่ือเสนอผูบ้ริหาร 

• รับผดิชอบดา้นศิลปะของบรรจุภณัฑต่์าง ๆ  

 

 

 



3.1.5  หน่วยวศิวกรรมบรรจุภัณฑ์  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

• ใหค้าํแนะนาํกบัเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการบรรจุภณัฑ ์

• จดัเตรียมขอ้มูล งบประมาณเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ใหม่และ

งบประมาณประจาํปีดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

• กาํหนดรายละเอียด จดัซ้ือตรวจสอบเคร่ืองจกัร 

• ติดตั้งและเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรใหม่ 

• ดูแล แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสายการผลิตบรรจุภณัฑข์องกิจการ 

• ติดตามความเคล่ือนไหวกา้วหนา้เก่ียวกบัระบบการบรรจุภณัฑแ์ละเคร่ืองจกัร

อุปกรณ์ต่าง ๆ  

• ออกแบบระบบการผลิตบรรจุภณัฑ ์

 3.2  การจดัองคก์รบรรจุภณัฑร์ะดบับริษทั   ในบริษทัขนากใหญ่บางบริษทั

เป็นบริษทัขา้มชาติมีการผลิตและจาํหน่ายสินคา้หลากหลายชนิดมกัมี

หน่วยงานสาํนกังานใหญ่เพ่ือดูแลสภาพรวมทั้งหมดของการบรรจุภณัฑ์

หน่วยงานน้ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรรจุภณัฑท่ี์มีความรู้และประ

สอบการณ์ในสาขาต่าง ๆเขา้มาปฎิบติังาน 



การจัดองค์กรบรรจุภัณฑ์ระดบับริษทั  แบ่งเป็น 2 แนวทาง 

1. จดัตามพ้ืนท่ี 

2. จดัตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแผนกบริหารบรรจุภณัฑ ์มีดงัน้ี 

• งานดา้นการวางแผน  ใหค้าํแนะนาํ 

• บริหารโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

• กาํกบัดูแลตรวจสอบตลอดจนการหาแนวทางพฒันา 

• งานดา้นบุคลากรในสายการบรรจุภณัฑ ์

• ติดตาม  หาแนวทางการพฒันาใหม่ ๆ ทางดา้ยบรรจุภณัฑ ์

3.3  คณะกรรมการ/ผู้ประสานงานการบรรจุภัณฑ์  กรณีบริษทัขนาดกลางหรือเลก็ ซ่ึงไม่ไดมี้แผนกบรรจุภณัฑ์

แยกออกมาโดยเฉพาะสามารถบริหารงานดา้นน้ีโดยการจดัตั้งคณะกรรมการหรือผูป้ระสานงานเขา้มาดูแล

รับผดิชอบหนา้ท่ีดา้นการบรรจุภณัฑ ์ดงัน้ี 

 



3.3.1  คณะกรรมการด้านบรรจุภัณฑ์  วิธีการจดัตั้งคณะกรรมการใชก้นัมานานใน

สหรัฐอเมริกา  ปัจจุบนัพบวา่มีบริษทัลกัษณะน้ีประมาณ 1 ใน 3 ของบริษทัผูใ้ชว้สัดุบรรจุ

ภณัฑย์งัคงใชวิ้ธีจดัองคก์ารเช่นน้ีอยู ่มีตวัแทนจากกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาร่วมดว้ย 

เพ่ือเป็นผูต้ดัสินใจหรือเป็นผูป้ระสานความคิด  จากกรรมการท่ีมาจากแผนกต่าง ๆ ท่ี

มกัจะมีทศันคติและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

ข้อดขีองการใช้คณะกรรมการ  มีดงัน้ี 

1. มีการประสานงาน  และส่ือสารระหวา่งแผนกต่าง ๆ ในบริษทั 

2. ไดมี้การระดมความคิดจากทุกฝ่ายในการพฒันาการบรรจุภณัฑข์องกิจการ 

ข้อเสียของการใช้คณะกรรมการ  มีดงัน้ี 

1. ขาดผูรั้บผดิชอบ  ติดตาม  ดูแลอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

2. กรรมการจากแต่ละหน่วยงาน  มกัใหค้วามสาํคญัเพียงพอต่องานดา้นบรรจุภณัฑถื์อวา่

ไม่ใช่หนา้ท่ีหลกัของฝ่ายตน 

3. อาจมีปัญหาดา้นการประสานงานและความร่วมมือ  เกิดความขดัแยง้ดา้นความคิดทาํให้

เกิดปัญหาดา้นการตดัสินใจดา้นบรรจุภณัฑ ์

3.3.2  ผู้ประสานงานด้านบรรจุภัณฑ์  ผูป้ระสานงานน้ีควรมีคุณสมบติัของการ

ประสานงานท่ีดี มีความรู้อยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบับรรจุภณัฑข์องกิจการ 

 



•THE END 





1. การวางแผนบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ 

  การวางแผนบรรจุภณัฑใ์นงานโลจิสติกส์  เป็นขั้นตอนการจะทาํการประมาณจาํนวนบรรจุภณัฑท่ี์สั่งซ้ือ  หรือสั่งผลิต  

ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีตอ้งใชป้ระกอบการวางแผนต่อไปน้ี 

  1.1  ข้อมูลการเจริญเติบโตทางธุรกจิ  เป็นการศึกษาแนวโนม้จากจาํหน่ายหรือใชปั้จจุบนัสามารถนาํเขา้สู่การพยากรณ์  

และจากขอ้มูลของบริษทัท่ีใหบ้ริการจดัส่งวสัดุภณัฑ ์ ในปี 2545-2550  พบวา่มีขอ้มูลการจาํหน่าย 

            สถิติการจําหน่าย 

บริการ จาํนวน (ลา้นช้ิน) 

2545 2546 2547 2547 2549 2550 

พสัดุภณัฑใ์นประเทศไทย 

พสัดุภณัฑธ์รรมดา 1336.79 1401.19 1449.13 1434.45 1613.05 1647.45 

พสัดุภณัฑม์าตรฐาน 9.86 12.25 10.80 11.24 11.84 11.96 

พสัดุภณัฑบ์ริการพิเศษ 108.21 126.12 122.52 123.69 128.48 139.08 

พสัดุภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

พสัดุภณัฑธ์รรมดา 73.14 74.40 57.47 53.24 55.63 57.99 

พสัดุภณัฑม์าตรฐาน 0.35 0.40 0.38 0.42 0.46 0.56 

พสัดุภณัฑบ์ริการพิเศษ 3.12 3.89 3.95 4.60 4.89 4.94 



อตัราการเจริญเติบโตเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนั้นควรตอ้งศึกษาขอ้มูลเครือข่ายกระจายสินคา้  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

บริการ จาํนวน (ลา้นช้ิน) 

2545 2546 2547 2547 2549 2550 เฉล่ีย 

พสัดุภณัฑใ์นประเทศไทย 

พสัดุภณัฑธ์รรมดา 12.66 4.82 4.82 -1.01 12.87 1.75 5.10 

พสัดุภณัฑม์าตรฐาน 2.18 24.24 -11.84 4.07 5.34 1.01 4.98 

พสัดุภณัฑบ์ริการพิเศษ -3.15 16.61 -2.90 0.95 3.87 8.25 2.82 

พสัดุภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

พสัดุภณัฑธ์รรมดา -9.30 1.72 -22.76 -7.36 4.49 4.24 -5.73 

พสัดุภณัฑม์าตรฐาน 2.94 14.29 -5.00 10.53 9.52 21.74 6.75 

พสัดุภณัฑบ์ริการพิเศษ -0.64 21.68 1.54 16.46 6.30 1.02 5.77 



1.2  ข้อมูลสินค้าและอุปสงค์  ศึกษาจาํนวนชนิดสินคา้ในปัจจุบนั  การวางแผนอุปสงคข์องแต่ละชนิดสินคา้  ซ่ึง

ส่วนมากจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

กลุม่สินค้า กลุม่สินค้า 

สินค้าพสัดภุณัฑ์ 27 

รายการสินค้าท่ีระลกึ 49 

รวม 76 



1.2.2  รายละเอยีดสินค้าพสัดุภัณฑ์  

  

รายละเอียดสินคา้พสัดุภณัฑ ์เช่น 

 

ลําดบั สินค้า ขนาดแพค็ 
จํานวนชิน้

ในแพค็ 
ขนาดพาเลท 

จํานวน

ในพาเลท 

1 ซองแบบ 1 34 x 39 x 25 ซม. 500 100x115x168 ซม. 48 

2 ซองอากาศแบบ 1 19 x30 x31  ซม. 1,800 102x110x170ซม. 100 

3 ซองกนักระแทกแบบ 1  39 x 53.5 x 20 ซม. 50 94x119x210ซม. 50 

4 กล่องสาํเร็จรูปแบบ 1 20x 26 x 20 ซม. 20 105x10x5180ซม. 152 

5 กล่องลูกฟูกขนาดกลาง แบบ 1 31 x 49 x 14 ซม. 20 98x110x195ซม. 98 



1.2.3  ยอดจําหน่ายสินค้าพสัดุภัณฑ์ 

 

รายละเอียดสินคา้พสัดุภณัฑ ์เช่น 

 

 

 

ลาํดบั สินคา้ 
ยอดจาํหน่าย 

2545 2546 2547 2548 2549 

1 ซองแบบ 1 2,423,384 1,762,315 2,793,889 2,853,620 3,151,108 

2 ซองอากาศแบบ 1 63,168 110,414 55,041 50,065 27,371 

3 ซองกนักระแทกแบบ 1 372,949 435,679 619,889 600,240 691,966 

4 กล่องสาํเร็จรูปแบบ 1 2,290,027 2,467,013 2,594,380 3,054,421 3,768,846 

5 กล่องลูกฟูกขนาดกลาง แบบ 1 50,808 60,470 67,537 107,403 110,105 



1.2.4  การพยากรณ์ความต้องการสินค้าพสัดุภัณฑ์ในปี 2552  

 

การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้พสัดุภณัฑใ์นปี  2552 เช่น 

ลาํดับ สินค้า 
จาํนวนชิน้

ต่อพาเลท 

จาํหน่าย 

2550 

ค่าพยากรณ์ 

2552 

จาํนวน 

พาเลท 

1 
ซองแบบ 1 

 
24,000 3,151,108 3,474,097 12 

2 
ซองอากาศแบบ 1 

 
180,000 27,371 30,177 0 

3 
ซองกนักระแทกแบบ 1 

 
2,250 691,966 762,893 28 

4 
กลอ่งสาํเร็จรูปแบบ 1 

 
3,040 3,768,846 4,155,153 144 

5 
กลอ่งลกูฟกูขนาดกลางแบบ 1 

 
1,960 110,105 121,391 5 



1.2.5  รายการสินค้าทีร่ะลกึเพือ่จําหน่ายปี 2550 (พาเลทมาตรฐาน 1.0 x 1.2 เมตร) 
 

รายการสินคา้ท่ีระลึกเพ่ือจาํหน่ายปี  2550 

 
ลาํดบั รายการ 

จดัเก็บ

ตอ่เดือน 

ขนาด(ซม.) 
กว้างxยาวxสงู 

กิโลกรัมตอ่

กลอ่ง 

กิโลกรัมตอ่

กลอ่ง 

จดัเก็บ 

พาเลท/เดือน 

1 ชดุเคร่ืองเขียน 50000 33x47x29 14.17 30 139 

2 ชดุดนิสอแบบท่ี1 50000 35x48x20 6.17 30 139 

3 รูปปัน้แบบท่ี1 5000 30x49x33 10.58 30 14 

4 กระปกุออมสินแบบท่ี 1 36000 34x47x47 9.21 30 100 

5 สินค้าเซรามิคแบบท่ี1 10000 28x30x36 8.50 48 17 



1.2.6  การพยากรณ์การเจริญเตบิโตทางธุรกจิของสินค้าพสัดุภณัฑ์ระหว่างปี 2550-2562 

  

การพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจของสินคา้พสัดุภณัฑร์ะหวา่งปี2550-2562 เช่น 

 

ปี 
อตัราการเจริญเติบโต

ทางธุรกจิ(%) 

อุปสงค์ (พาเลท) การเคลือ่นที่

อย่างง่าย 3 ปี พสัดุภัณฑ์ สินค้าทีร่ะลกึ รวม 

2550 - 1,796 1,513 3,309 - 

2551 5 1,886 1,589 3,475 - 

2552 5 1,980 1,668 3,648 - 

2553 5 2,079 1,751 3,830 3,651 

2554 5 2,183 1,839 4,022 3,834 



1.2.7  การพยากรณ์ความต้องการบรรจุภัณฑ์(พาเลท) ระหว่างปี 2552-2562 

 

การพยากรณ์ความตอ้งการบรรจุภณัฑ ์(พาเลท) ระหวา่งปี 2552-2562 

 

ปี 

จํานวนพาเลท 

สินค้าท่ีระลกึ สินค้าพสัดภุณัฑ์ 

1.0 x 1.2 m 
1.0 x 1.2 m 

 

1.2 x 1.3 m 

 

1.0 x 1.9 m 

 

2552 1,668 1,684 112 184 

2553 1,751 1,768 118 193 

2554 1,839 1,856 124 203 

2555 1,931 1,949 130 213 

2556 2,028 2,046 137 224 



2.  การวางแผนทรัพยากรในการกระจายสินค้า 

 การศึกษา วางแผน และประมาณความตอ้งการบรรจุภณัฑ ์ แต่ละขนาดมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาสถิติการ

ทาํงาน  ทรัพยากรท่ีมีอยู ่และทรัพยากรอ่ืนท่ีตอ้งการในการกระจายสินคา้ ทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งศึกษา

นอกเหนือจากอาคารคลงัสินคา้ มีดงัน้ี 

 2.1  ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยูใ่นการกระจายสินคา้ ตอ้งทราบจาํนวนบุคลากรแต่ละหนา้ท่ีกระจายสินคา้ 

 2.2  ชนิดอุปกรณ์ยกขนสินคา้ท่ีมี ตอ้งทราบจาํนวนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยก

ขนสินคา้ 

 การประเมินทรัพยากร  เทียบกบัความตอ้งการบรรจุภณัฑ ์เพ่ือประเมินความตอ้งการพ้ืนท่ีจดัเกบ็ใน

คลงัสินคา้ใหม่ ในทางปฏิบติัตอ้งทาํการเปรียบเทียบจาํนวนพาเลทท่ีจดัไดจ้ากระบบชั้นวางสินคา้ รูปแบบต่าง ๆ การ

ใชร้ถยกขนสินคา้รูปแบบต่าง ๆวา่แบบใดท่ีทาํใหก้ารจดัการโลจิสติกส์เกิดผลดีท่ีสุด 



3. กระบวนการพฒันาบรรจุภัณฑ์ 

  การพฒันาการบรรจุภณัฑม์กัจะเป็นโครงการ  ซ่ึงมีทั้งโครงการขนาดเลก็และขนาดใหญ่ข้ึนอยูก่บัวา่เป็นการ

พฒันาในบางส่วน  หรือการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หก้บัผลิตภณัฑใ์หม่ 

 สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

  3.1  การวางแผนพฒันาบรรจุภัณฑ์ 

         3.1.1  การระบุชนิดของการพฒันา  ซ่ึงจะบ่งบอกถึงความซบัซอ้นของโครงการ โดยมีลกัษณะการพฒันา
บรรจุภณัฑ ์มี 4 แนวทาง ดงัน้ี 

             3.1.1.1 บรรจุภณัฑใ์หม่/ผลิตภณัฑใ์หม่  มีความซบัซอ้นในการทาํงานและตดัสินใจมากท่ีสุด 

             3.1.1.2  การเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑปั์จจุบนั มี 2 ลกัษณะ คือ 

  การเปล่ียนแปลงจุดหลกั  เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงลกัษณะของหีบห่อท่ีจะปรากฏต่อสายตาผูบ้ริโภค 
เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการใชง้านรวมไปถึงการลดตน้ทุนการบรรจุภณัฑโ์ดยท่ีตวัสินคา้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

  -  เปล่ียนวสัดุบรรจุภณัฑจ์ากกระป่องโลหะ  เป็นขวดพลาสติก 

  -  เปล่ียนฉลากจากทากาวปิดบนขวดเป็นฉลากแบบฟิลม์หดรัดรอบขวด 

   

   



  การเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย  การเปล่ียนขอ้กาํหนดเพ่ือลดตน้ทุน  เพ่ือปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

  -  ลดระดบัคุณภาพของกระดาษท่ีใชท้าํหีบห่อลงบา้ง 

  -  การเปล่ียนมาตราท่ีใชร้ะบุปริมาณของสินคา้บนหีบห่อ 

      3.1.1.3  หีบห่อเพ่ือส่งเสริมตลาด/ผลิตภณัฑปั์จจุบนั 

  3.1.1.4  การเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑมี์การเปล่ียนแปลง  มี 2 ลกัษณะ คือ 

    Major  มีการเปล่ียนแปลงสาํคญัของหีบห่อพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงในตวัสินคา้ดว้ย 

     Manor  การเปล่ียนแปลงในตวัสินคา้ท่ีไม่ไดท้าํใหล้กัษณะของสินคา้เปล่ียนไปจากเดิม แต่เปล่ียนสูตร

ผลิต ส่วนผสมซ่ึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงลงในตวัหีบห่อบา้ง 

  3.1.2  การกาํหนดวตัถุประสงค์  การวางแผนพฒันาบรรจุภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ารมีความตอ้งการหรือวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั  การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาบรรจุภณัฑ์

ใหช้ดัเจนโดยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นบรรจุภณัฑโ์ดยตรง 

  3.1.3  การรวบรวมข้อมูล  เป็นการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอก 

  ไดแ้ก่  

 

   

 



ปัจจยัภายใน 

1) ตวัองคก์ารหรือบริษทั เช่น ทรัพยากรของกิจการ 

2) ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ เช่น  คุณสมบติัทางกายภาพ 

3) ปัจจยัดา้นการตลาด  ไดแ้ก่  ตราสินคา้และภาพลกัษณ์ วตัถุประสงคท์างการตลาด 

4) ลกัษณะการกระจายสินคา้ และเกบ็รักษา 

ปัจจยัภายนอก 

1) ผูบ้ริโภค หรือตลาดเป้าหมาย  

2) คู่แข่งขนั ขอ้มูลกวา้ง ๆ เก่ียวกบัการแข่งขนัในตลาด จุดแขง็จุดอ่อนของสินคา้คู่แข่ง 

3) สภาพแวดลอ้มมหภาคท่ีสาํคญั  คือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรจุภณัฑ ์สภาพเศรษฐกิจ  สงัคมวฒันธรรม  

เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

  3.1.4  กาํหนดตารางการทํางาน  เป็นการวางแผนเวลาสาํหรับกิจกรรมแต่ละอยา่งของแผนกต่าง ๆ  

อาจใชวิ้ธีกาํหนดผงังานอยา่งง่าย 

 



  3.1.5  การประมาณการด้านต้นทุน  ตน้ทุนต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

1) แผนกบรรจุภณัฑ ์

2) แผนกวิศวกรรม 

3) แผนกจดัซ้ือ 

4) แผนกการตลาด 

5) แผนกผลิต 

  3.2  การปฏิบติัการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ มี 3 ขั้นตอน 

      3.2.1  การออกแบบสร้างสรรค ์

      3.2.2  การประเมินและทดสอบบรรจุภณัฑ ์

      3.2.3  การดาํเนินการ 

 

 



4. การใช้ซอฟต์แวร์ในการวางแผนจัดวางบรรจุภัณฑ์ 

  การบรรจุหรือยกขนสินคา้ท่ีอยูใ่นรูแกล่องซ่ึงมีหลายขนาด  ข้ึนไปยงัรถยนต ์ ตูค้อนเทนเนอร์  ตูร้ถไฟ

เพ่ือใหเ้กิดผลท่ีดีท่ีสุดในรูปนํ้ าหนกับรรทุก  ปริมาตร  แมก้ระทัง่การบรรจุสินคา้ลงกล่องหรือพาเลท  สามารถ

ประยกุตไ์ด ้ นอกจากนั้นยงัสามารถใชไ้ดก้บัสินคา้รูปแบบต่าง ๆ  

5. แนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการบรรจุหีบห่อ  การจัดเกบ็และความปลอดภัย 

  การขนส่งตอ้งมีการบรรจุหีบห่อสินคา้ท่ีดี  นํ้ าหนกัสินคา้และตูค้อนเทนเนอร์ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย  

ขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัและแต่ละประเทศ  ซ่ึงการบรรทุกสินคา้ท่ีดีมีแนวทางปฏิบติั  ดงัน้ี 

  5.1  การบรรจุหีบห่อ  ตอ้งเหมาะกบัตูค้อนเทนเนอร์  เช่น  ขนาดพาเลทเหมาะสมกบัขนาดตู ้

  5.2  การจดัวาง  ตอ้งจดัวางสินคา้ และบรรจุภณัฑใ์นตูค้อนเทนเนอร์ในตาํแหน่ง  ท่ีทาํใหก้ารกระจาย

นํ้ าหนกัท่ีเหมาะสม 

  5.3  ความปลอดภยั  การบรรทุกท่ีมีความปลอดภยัจะป้องกนัการเคล่ือนของสินคา้ภายในตู่คอนเทนเนอร์

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการขนส่งท่ีไม่แน่นอน 

 



THE END 
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