










หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

 
 

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 

 

ที่ เรื่อง 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
เนื้อหา 

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความหมาย 
ความสำคัญ บทบาท
และหน้าที่ของ 
บรรจุภัณฑ์ 
 

1. ความหมายของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. ความสำคัญของการ
บรรจุภัณฑ์ 
3. บทบาทและหน้าที่
ของบรรจุภัณฑ์ 
 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความรู้ทั่วไปในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงาน เรื่อง ความรู้ในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

2 - 

2 ประเภท 
บรรจุภัณฑ์ 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของ 
บรรจุภัณฑ์ 

1. การแบ่งประเภท
บรรจุภัณฑ์ตามวิธี 
บรรจุและวิธีการขนถ่าย 
2. การแบ่งประเภท
บรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ 

2.1 ประเภท 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

2.2 ประเภท 
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่
กระดาษ 
 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง ประเภท 
บรรจุภัณฑ์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อประเภท 
บรรจุภัณฑ์ 

2 - 

3 หลักการ
ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
 

1. วัตถุประสงค์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. องค์ประกอบของ
การออกแบบ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
หลักการออกแบบ            
บรรจุภัณฑ์ 

2 6 
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หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

3 
 

ที่ เรื่อง 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
เนื้อหา 

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

บรรจุภัณฑ์ 

3. ขัน้ตอนการหาข้อมูล
ในการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

4. ขั้นตอนการวาง
แผนการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

5. เทคนิคการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

6. ขั้นตอนการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
7. การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 
8. สีบนบรรจุภัณฑ์ 

2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง หลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อหลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

4 การสร้าง
ต้นแบบ 
บรรจุภัณฑ์
อย่างง่าย 
 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ 
และเข้าใจการสร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์
อย่างง่าย 
2. ผู้เรียนมีความรู้
และเข้าใจวิธีสร้าง
รูปทรงบรรจุภัณฑ์ 
3. ผู้เรียนมีความรู้
และเข้าใจการคำนวณ
ต้นทุนการผลิต 
อย่างง่าย 

1. การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

1.1 กระบวนการ
ออกแบบโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์ 

1.2 การออกแบบ
กราฟิก  
2. วิธีสร้างรูปทรง 
บรรจุภัณฑ์  
3. การคำนวณต้นทุน
การผลิตอย่างง่าย 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การสร้างต้นแบบ 

บรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง การสร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
อย่างง่าย 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการสร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
อย่างง่าย 

2 6 

5 การสร้างตรา
สินค้า (Brand 
Building)     
เพ่ือการรับรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ 
และเข้าใจการสร้าง
ตราสินค้า (Brand 
Building) เพ่ือการ

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับตราสินค้า 
(Brand Building)  
เพ่ือการรับรู้ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

2 6 
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ที่ เรื่อง 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
เนื้อหา 

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

รับรู้ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้เรียนมีทักษะใน
การออกแบบตรา
สินค้า (Brand 
Building)      

2. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ 
ฉลาก มาตรฐานการ
บรรจุภัณฑ์ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง การ
สร้างตราสินค้า (Brand 
Building) เพ่ือการรับรู้ 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง การสร้างตรา
สินค้า (Brand Building) 
เพ่ือการรับรู้ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการสร้างตรา
สินค้า (Brand Building) 
เพ่ือการรับรู้ 

6 การสร้าง 
อัตลักษณ์ 
บรรจุภัณฑ์ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ 
และเข้าใจการสร้าง                
อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ 
2. ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ ไปสร้าง 
อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

1. ความหมาย 
อัตลักษณ์ 
2. วิธีคัดเลือกอัตลักษณ์
ที่เหมาะสมในการสร้าง
บรรจุภัณฑ์ 
3. วิธีการศึกษา 
อัตลักษณ์ชุมชนจาก 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
4. กรณีศึกษาการ
ออกแบบอัตลักษณ์บน
บรรจุภัณฑ์ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง การ
สร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง การสร้าง 
อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการสร้าง 
อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

2 6 

7 การสร้าง
คุณค่าใน 
บรรจุภัณฑ์ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
เข้าใจการสร้างคุณค่า
ในบรรจุภัณฑ์ 

1. คุณค่าด้านความงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 
2. คุณค่าด้านประโยชน์
ใช้สอย 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง การ
สร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง การสร้าง
คุณค่าในบรรจุภัณฑ์ 

2 - 

4



หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย
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ที่ เรื่อง 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
เนื้อหา 

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการสร้างคุณค่า
ในบรรจุภัณฑ์ 

8 ความ
ปลอดภัยของ
บรรจุภัณฑ์ 

ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านความ
ปลอดภัยของ      
บรรจุภัณฑ์ 

1. ความปลอดภัยด้าน
การใช้สอย 
2. ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพ 
3. ความปลอดภัยด้าน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
4. ความปลอดภัยด้าน
การขนส่ง 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความปลอดภัยของ 
บรรจุภัณฑ์ 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง ความ
ปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อความปลอดภัย
ของบรรจุภัณฑ์ 

2 - 

รวม 16 24 
รวมทั้งสิ้น 40 
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พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

6 
 

ตารางสรุปสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายของการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

1.2 ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ 
1.3 บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 
 

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้ในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. แนวคำตอบ 

9 
 

12 
 

13 
2 2.1 การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวิธี

บรรจุและวิธีการขนถ่าย 
2.2 การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ 

1) ประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
2) ประเภทบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ใช่

กระดาษ 

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภท
บรรจุภัณฑ์ 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภท 
บรรจุภัณฑ์ 
3. แนวคำตอบ 

14 
 

22 
 

23 

3 3.1 วัตถุประสงค์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

3.2 องค์ประกอบของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

3.3 ขัน้ตอนการหาข้อมูลในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3.4 ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

3.5 เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

3.6 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3.7 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3.8 สีบนบรรจุภัณฑ์ 

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง หลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง หลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. แนวคำตอบ 

26 
 

35 
 

36 

4 4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
1) กระบวนการออกแบบโครงสร้าง

บรรจุภัณฑ์ 
2) การออกแบบกราฟิก  

4.2 วิธีสร้างรูปทรงบรรจุภัณฑ์  
4.3 การคำนวณต้นทุนการผลิตอย่างง่าย 

1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 
2.  ใบงานที่ 4 เรื่อง การสร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 
3. แนวคำตอบ 

40 
 

50 
 

51 

6
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

5 5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสินค้า 
(Brand Building) เพ่ือการรับรู้ 
5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ฉลาก มาตรฐานการ 
บรรจุภัณฑ์ 

1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างตรา
สินค้า (Brand Building) เพ่ือการรับรู้ 
2. ใบงานที ่5 เรื่อง การสร้างตรา
สินค้า (Brand Building) เพ่ือการรับรู ้
3. แนวคำตอบ 

56 
 

68 
 

69 
6 6.1 ความหมายอัตลักษณ์ 

6.2 วิธีคัดเลือกอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมใน
การสร้างบรรจุภัณฑ์ 
6.3 วิธีการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
6.4 กรณีศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์
บนบรรจุภัณฑ์ 

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้าง 
อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง การสร้าง 
อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
3. แนวคำตอบ 

71 
 

94 
 

95 

7 7.1 คุณค่าด้านความงามของ 
บรรจุภัณฑ์ 
7.2 คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย 

1. ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การสร้าง
คุณค่าในบรรจุภัณฑ์ 
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง การสร้างคุณค่า
ในบรรจุภัณฑ์ 
3. แนวคำตอบ 

97 
 

102 
 

103 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ความรู้ทั่วไปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
ในการเลือกซื้อสินค้า สิ่งที่ลูกค้าจะได้สัมผัสเป็นด่านแรก คือ บรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้ มสินค้า การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดูดี มีความประณีตกลมกลืนในทุก ๆ ส่วน จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้ามาเลือก
ซื ้อสินค้านั ้น ๆ อันจะช่วยเพิ ่มยอดขายของสินค้าได้อีกทางหนึ่ง ดังนั ้น ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงมี
ความสำคัญเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจำหน่าย   
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์สำหรับใช้แก้ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละ
ด้านให้เกิดผลลัพธ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักของบรรจุภัณฑ์สองข้อ
คือ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์  มีรายละเอียดที ่ต ้องคำนึง 
ทั้งทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง  
 ดังนั้น การบรรจุภัณฑ์มีหลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้านั้น ๆ ว่า 
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตจะต้องพิจารณาลักษณะที่สำคัญประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ การรองรับรวบรวม 
การปกป้องคุ้มครอง ความสะดวกสบายในการใช้สอยและการผลิต และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าว ก่อนนำไปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)                    
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1. ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 ความหมายของการออกแบบ 

ผู้เชี่ยวชาญได้นิยามความหมายของการออกแบบ (Design) ไว้ ดังนี้  [1]   
กูด (Good 1973 : 165) กล่าวว่า การออกแบบ เป็นการวางแผนหรือกำหนดรูปแบบรวมท้ัง 

การตกแต่งในโครงสร้างรูปทรงของงานศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี ตลอดจนวรรณกรรม 
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530 : 596) การออกแบบ คือ การทำเป็นต้นแบบ ทำเป็นแผนผัง 
วิรุณ ตั้งเจริญ (2539 : 20) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนสร้างสรรค์ร ูปแบบ 

โดยการวางแผนจัดส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และการผลิต 
ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 
นิยามของคำว่าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้กล่าวไว้ ดังนี้ [2]   
กองส่งเสริมอุตสาหกรรม (2517 : 19) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง ภาชนะที่ใช้ในการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งใช้ประโยชน์ โดยความประหยัดและปลอดภัย 
จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล (2528 : 109)  กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ คือการนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ 

พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความแข็งแรง สวยงาม
ได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และทำให้เกิดความพึงพอใจ จากผู้ซื้อสินค้า 

นิไกโด เคล็คเจอร์ (Nikaido Clecture) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการขายกับการประสาน
ประโยชน์ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการคุ้มครองในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในคลัง 

ประชิด ทิณบุตร (2531 : 20) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หน่วยรูปแบบของวตัถุภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย สะดวกในการขนส่งและ
เอ้ือประโยชน์ในทางการค้าและต่อการบริโภค 
               บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ [2]  หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย ด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม  

                จากความหมายสรุปได้ว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง เรื่องของวิทยาศาสตร์ และเรื่องของศิลปะที่ใช้เพ่ือ
การบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้อง
ตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ  จะต้องมี
ต้นทุนของการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) หมายถึง  การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
บรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่า
ด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ 
.............................................. 

1 ความรู้พื้นฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ.์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://netra.lpru.ac.th/~weta/c1/. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 17 มิถุนายน 2564).  

2 ความหมายของบรรจุภัณฑ์ . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://tomzabee.wordpress.com/2015/05/26/
ความหมายของบรรจุภัณฑ์/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 17 มิถุนายน 2564). 
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2. ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ [3] 
      ประเทศของเรามีสินค้าที่เป็นผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการประมง เช่น  
ผักสด ผลไม้สด อาหารกระป๋อง และอาหารทะเล เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมานี้จะได้รับความเสียหายมากเนื่องจาก
สภาวะแวดล้อม อากาศ การขนส่ง ดังนั้น การบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ 
ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดีทำให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น 
               จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิต สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
              1. รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า เริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
มิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน แสงแดด และการปลอมปน เป็นต้น 
              2. ความสะดวกในการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็ว เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เป็น
หน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลนำลงบรรจุในกล่องหรือลังเดียว เครื่องดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋อง
หรือขวดได้ เป็นต้น 
                3. ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู ้บริโภคเห็น ดังนั้น 
บรรจุภัณฑ์จะต้องทำหน้าที ่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั ้งหมดของ 
ตัวสินค้า และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการทำหน้าที่
ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
.............................................. 

3 การทำความเข้าใจ การออกแบบการบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=732&section=37&issues=28 .(ว ันท ี ่ส ืบค ้นข ้อม ูล  17 
มิถุนายน 2564). 
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3. บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ [4] 

  บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 1. การบรรจุและการคุ้มครองป้องกัน บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรออกแบบให้สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์ภายใน
ไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหาย เช่น กันน้ำ กันความชื้น กันแสง กันแก๊ส เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ 
 2. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในทันที โดยการใช้ชื่อการค้า 
เครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต ลักษณะและประเภทของสินค้า เข้ามาเป็นเครื่องมือบ่งชี้ 
 3. การอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายและการกระจาย เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อขาย 
เอ้ืออำนวยการแยกขายส่งต่อ การตั้งโชว์ การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และการคลังสินค้า 
 4. การอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้มีโครงสร้างเข้ากับขบวนการบรรจุ เอื้ออำนวยความ
สะดวกในการหิ้วถือกลับบ้าน ตลอดจนการใช้ได้กับเครื่องมือการบรรจุที่มีอยู่แล้ว 
 5. การดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่น โชว์ตัวเองได้อย่างสะดุดตา สามารถระบุ 
แจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือจูงใจผู้บริโภค  
 6. การเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์เพราะถือว่า
เป็นต้นทุนการผลิตอีกอันหนึ่ง ที่ทำให้เกิดผลกำไรแก่ผู้ผลิต เกิดการว่าจ้าง เกิดการใช้แรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
 

คลิปวีดิโอที่ 1 เรื่อง บรรรจุภัณฑ์ เรื่องสำคัญไม่รู้ไม่ได้ 
สามารถดาว์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. 
 
.............................................. 

4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. (ว ันท ี ่ส ืบค ้นข ้อม ูล  24 ม ิถ ุนายน 
2564). 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้ทั่วไปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านความรู้ทั่วไปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว  
           จงตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ต่อผลผลิตอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เร่ือง ความรู้ทั่วไปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
1. จงอธิบายความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
ตอบ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) หมายถึง การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพ่ือการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพ่ิมคุณค่าด้านจิตวิทยา
ต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ 
 
2. จงอธิบายความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ต่อผลผลิตอย่างไร 
ตอบ  1. รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้า เริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้
เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน แสงแดด และการปลอมปน เป็นต้น 
 2. ความสะดวกในการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็ว เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เป็น
หน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลนำลงบรรจุในกล่องหรือลังเดียว เครื่องดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงใน
กระป๋องหรือขวดได ้เป็นต้น 
 3. ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์
จะต้องจะทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า และ
นอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวของ
บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman) 
 
3. จงอธิบายบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
ตอบ  บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 1. การบรรจุและการคุ้มครองป้องกัน เช่น กันน้ำ กันความชื้น กันแสง กันแก๊ส เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ 
 2. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในทันที โดยการใช้ชื่อการค้า 
เครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต ลักษณะและประเภทของสินค้า เข้ามาเป็นเครื่องมือบ่งชี้ 
 3. การอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายและการกระจาย เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อขาย              
เอ้ืออำนวยการแยกขายส่งต่อ การตั้งโชว์ การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และการคลังสินค้า 
 4. การอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เพ่ือให้มีโครงสร้างเข้ากับขบวนการบรรจุ เอ้ืออำนวยความ
สะดวกในการหิ้วถือกลับบ้าน ตลอดจนการใช้ได้กับเครื่องมือการบรรจุที่มีอยู่แล้ว 
 5. การดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เพ่ือยึดพ้ืนที่แสดงจุดเด่น โชว์ตัวเองได้อย่างสะดุดตา สามารถระบุแจ้ง
เงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือจูงใจผู้บริโภค  
 6. การเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์เพราะถือว่า
เป็นต้นทุนการผลิตอีกอันหนึ่ง ที่ทำให้เกิดผลกำไรแก่ผู้ผลิต เกิดการว่าจ้าง เกิดการใช้แรงงาน 
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ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง ประเภทบรรจุภัณฑ์ 

 
การแบ่งบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งประเภทตามลักษณะกรรมวิธ ีการผลิต และ 

วิธีการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ การแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ อาจแตกต่างกันออกไป ในที่นี้ขอแบ่งประเภทของ
บรรจุภัณฑ์ได้ ดังนี้  

 

1. การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย [1] 
  1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์จะห่อหุ ้มและสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์โดยตรงบรรจุภัณฑ์ชั ้นในจะทำหน้าที่หลักในการป้องกันสินค้าที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียคุณภาพ  
คุณลักษณะมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นขวด กระป๋อง หลอด ถุง กล่อง การออกแบบสามารถทำให้มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
ภายใน พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง 
  1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นใน
ไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองมีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน หรือ
เป็นชุดในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์ 
จากน้ำ ความชื ้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอำนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย  
เพื่อความสะดวกในการป้องกันและขนส่ง และทำหน้าที่ขายด้วยจึงต้องทำการออกแบบให้สวยงามดึงดูดใจ
ผู้บริโภค เช่น กล่องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องชนิด 6 กระป๋อง กล่องกาแฟชนิด 50 ซองหรือกล่องบรรจุหลอด 
ยาสีฟัน 
 1.3 บรรจุภัณฑ์ชั ้นนอกสุด (Outer Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที ่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่   
ทำหน้าที ่ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่าง 
การขนส่งและยังสามารถแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ได้ตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ลักษณะของบรรจุภัณฑ์นี้ ได้แก่ หีบ 
ไม ้ลัง กล่องกระดาษค่อนข้างขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน 
 
2. การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ [1] 

วัสดุบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING MATERIALS) จ ัดว ่าเป็นเครื ่องมือที ่ม ีหน้าที ่ของกายภาพ 
(PHYSICAL FUNCTIONS) คือ หน้าที่ทางด้านการปกป้องคุ้มครอง (PROTECTION) และการใช้ประโยชน์ 
(UTILITY) ของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

 
--------------------- 

1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 มิถุนายน 2564). 
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2.1 ประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ [1] 

  1) กล่องกระดาษแข็งแบบพับ (FOLDING CARTONS) นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีราคา
ถูกทั้งวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf) 

  

 2) กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว (RIGID BOXES) กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว คือ รูปทรง
ส ี ่ เหล ี ่ยมมุมฉากประกอบด้วยโครงสร ้าง  2 ชิ ้น ทำให้แข ็งแรงด้วยขอบมุมในแนวตั ้ง  เน ื ้อกระดาษ 
ทำกล่องชนิดนี้เป็นกระดาษแข็ง - หนา กล่องด้านในมักจะปิดผนึกด้วยกระดาษเนื้อละเอียดอีกชั้นหนึ่ง  
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf) 
 

  3) กล่องกระดาษลูกฟูก (CORRUGATED PAPERBOARD BOXES) แผ่นกระดาษลูกฟูก
ประกอบด้วยกระดาษ 2 ชนิด ได้แก ่กระดาษทำผิว และกระดาษทำลูกฟูก ประกอบด้วยกระดาษอย่างน้อย 2 ชั้น 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf) 
 

--------------------- 
1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 มิถุนายน 2564). 
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  4) ถุงและซอง (BAGS AND ENVELOPES) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมาก สำหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทเครื่องอุปโภค บริโภค จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เฉพาะตัวสำหรับผลิตภัณฑ์หน่วยเดียวอีกแบบหนึ่ง  วัสดุที่ใช้
ทำถุงหรือซองกระดาษ ส่วนใหญ่นิยมใช้กระดาษคราฟท์ (Kraft) นอกจากนี้ถุงหรือซองกระดาษยังสามารถใช้
เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์  โฆษณาเคลื่อนที่แสดงเอกลักษณ์ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตได้ดีอีกด้วย 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf) 

 
2.2 ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระดาษ (โลหะ แก้ว พลาสติก ฯลฯ) [2] 

1) บรรจุภัณฑ์ทำจากโลหะ 
โลหะ (METAL) โลหะมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน การเคลือบผิวภายในจะช่วยลด 

การสึกกร่อน ไม่มีการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซ 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf) 
 

การผลิตกระป๋องโลหะ สามารถทำได้โดยการนำเหล็กดำมารีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ  แล้ว
เคลือบด้วยดีบุกและแลกเกอร์เป็นชั้นบาง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา ระหว่างกระป๋องโลหะและออกซิเจน 
ซึ่งจะมีผลทำให้กระป๋องโลหะเป็นสนิม  

 
--------------------- 

2 บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/ploym632557/-brrcu-phanth-cak-wasdu-sangkheraah?tmpl=%2Fsystem% 
2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 มิถุนายน 2564). 
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ข้อดี ของบรรจุภัณฑ์โลหะ คือ มีความทนทานแข็งแรงไม่มีการซึมผ่านของไอน้ำและ
อากาศ ป้องกันแสงสว่างได้ดี  

ข้อเสีย ของบรรจุภัณฑ์โลหะ คือเกิดการกัดกร่อนได้ง่าย ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเป็นกรดด่าง มีโอกาสที่ดีบุกและแลกเกอร์ที่ใช้เคลือบกระป๋องโลหะ  สามารถหลุดลงไปปนเปื้อนกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารได้  

รูปแบบบรรจุภัณฑ์โลหะแบบต่าง ๆ มีดังนี้ 
1. กระป๋อง (can) มีหลายรูปแบบ เช่น ทรงกระบอก รูปเหลี่ยม รูปไข่ เป็นต้น สามารถใช้

ในการบรรจุยา อาหาร น้ำมันหล่อลื่น และเครื่องใช้อื่น ๆ       
2. ถ ัง (drum pail KEG) ม ีความจ ุและขนาดใหญ่กว ่ ากระป ๋องมาก ใช ้บรรจุการ

เคมี น้ำมันหล่อลื่น และอ่ืน ๆ 
3. เออโรโซล (aerosols or pressurized containers) ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว

และมีสารที่ใช้ขับ ซึ่งเป็นของเหลวและก๊าซผสมอยู่ เช่น ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง ยาบางชนิด 
4. คอลลับซิเบิ้ลทับส์ (collapsible tubes) ใช้บรรจุสินค้าชนิดหนืด เช่น อาหาร ยา กาว

เครื่องสำอาง เป็นต้น 
5. อลูมิเนียมแผ่นเปลว (Aluminum foil) ใช้ห่อทำซองหรือทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ เพ่ือ

บรรจุอาหาร ยา และอ่ืน ๆ 
กระป๋องและปี๊บทำจากโลหะ โดยมากเป็นแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก กระป๋องใช้ในการผลิต

อาหารสำเร็จรูป ซึ ่งต้องเก็บรักษาคุณภาพภายในภาชนะที่ปิดสนิท  นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทะเล 
ผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้ ส่วนกระป๋องอีกชนิดหนึ่งเป็นกระป๋อง 2 ชั้น ผลิตจากอะลูมิเนียมใช้บรรจุเครื่องดื่ม 
ประเภทน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง กระป๋องอะลูมิเนียมสามารถนำมา
หลอมและแปรรูป เพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 
 

2) บรรจุภัณฑ์ทำจากแก้ว  
แก้ว (GLASS) นับเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพ 

เมื่อเทียบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ และยังรักษาคุณภาพภายในได้ดีมาก ทั้งสามารถทำรูปแบบต่าง ๆ  
ตามต้องการ เช่น ขวด แก้วน้ำ คนโท จาน ชาม เป็นต้น 

มาตรฐานสีของขวดแก้วที่นิยมผลิตนั้นมีอยู่ 3 สี คือ  
1. สีใสเป็นสีที่ใช้มากที่สุด 
2. สีอำพัน สีของขวดแก้วประเภทนี้ออกเป็นสีน้ำตาลซึ่งสามารถกรองแสงอุลตราไวโอเลต

ได้ดี จึงนิยมใช้เป็นขวดเบียร์และขวดยาบางประเภท 
3. สีเขียว มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับสีอำพัน มักจะใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
ประเภทของแก้ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 501-2527 แบ่งภาชนะแก้ว

ออกเป็น 4 ประเภท  
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1. แก้วบอโรซิลิเกต เป็นแก้วที่มีความทนทานสูง พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ทนความ
ร้อนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกะทันหันได้ดี และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี   

2. แก้วโซดาไลม์ (ที่ทำจากไลม์โซดา และทรายเป็นส่วนผสมหลัก) ใช้ทำภาชนะบรรจุยา
สำหรับฉีด ที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง 

3. แก้วโซดาไลม์ (ที ่ทำจากทรายแก้ว หินปูน และโซดาแอช)  ส่วนใหญ่นำมาใช้ใน
อุตสาหกรรมเบียร์  น้ำอัดลม สุรา ยา อาหาร เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องแก้ว จาน ชามต่าง ๆ  

4. แก้วประเภท NP แก้วโซดาไลม์ที่ใช้ทำภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน หรือยาที่ใช้
ภายนอกเฉพาะที่ แต่ไม่ใช้ทำภาชนะบรรจุสำหรับยาฉีด 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://sites.google.com/site/ploym632557/-brrcu-phanth-cak-wasdu-sangkheraah?tmpl 

 

ส่วนประกอบของขวดแก้ว ประกอบด้วยสามส่วน คือ ปาก ลำตัว และก้นขวด ปากขวด 
มีความสัมพันธ์กับการเลือกฝา สอดคล้องกับวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในขวด และวิธีนำผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://sites.google.com/site/ploym632557/-brrcu-phanth-cak-wasdu-sangkheraah?tmpl 
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ปากและฝาขวดที่นิยมใช้กัน มีดังนี้ 
1. ปากฝาจีบ เช่น ขวดเบียร์ ขวดน้ำอัดลม 
2. ปากเกลียวธรรมดา เช่น ขวดยา และขวดอาหารบางชนิด 
3. ปากเกลียวพิเศษ เช่น ขวดยา ขวดน้ำอัดลม น้ำหวาน เครื่องดื่มบำรุงกำลัง 
4. ปากเกลียวล็อก เช่น ขวดแยม ขวดอาหารที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ 
5. ปากคอร์ก เช่น ขวดยาฉีด ขวดน้ำเกลือ ขวดซอสมะเขือเทศบางยี่ห้อ 

 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://sites.google.com/site/ploym632557/-brrcu-phanth-cak-wasdu-sangkheraah?tmpl 

 
บรรจุภัณฑ์จากแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีมาช้านาน และเป็นที่นิยมมากก่อนการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ประเภทพลาสติก ข้อมูลด้านคุณสมบัติของวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ควรรู้ เพราะอย่างน้อย ๆ 
จะทำให้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  

ข้อดี แก้วไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือรสชาติของอาหารเปลี่ยนไป 
เหมือนอย่างบรรจุภัณฑ์บางชนิด เช่น พลาสติก เหมาะสำหรับการเก็บอาหารเป็นเวลานาน เพราะสามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและอากาศได้ดีมาก สามารถเก็บสารที่มีการระเหยไว้ได้อย่างดี มีความโปร่งใส 
ทำให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน สร้างความรู้สึกต่อผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีราคาแพง บรรจุภัณฑ์แก้ว 
ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อถูกแรงกระแทกในระหว่างการขนส่งและขนถ่ายสินค้า  

ข้อเสีย บรรจุภัณฑ์จากแก้ว คือ แก้วถูกหลอมด้วยความร้อนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้  
มีความคงทนต่อความร้อนสูง ทำให้สามารถใช้กับกระบวนการบรรจุที่ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูง มีน้ำหนักมาก  
ถ้าถูกแรงกระแทกมาก ๆ จะแตก และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้  ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภท 
มีปฏิกิริยากับแสงในการผลิตขวดแก้วใช้อุณหภูมิสูง ซึ่งมีผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์แก้วสูงขึ้น 
  

3) บรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติก 
พลาสติก (PLASTIC) เป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาผลิตเป็น

บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารอย่างมาก เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ สามารถดัดแปลงให้มีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีน้ำหนักเบา สามารถข้ึนรูปทรงได้ง่าย มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่าน
ของอากาศ น้ำ หรือไขมันทนต่อความร้อนเย็น ทนต่อกรดด่าง มีความแข็งแรงเหนียว ไม่นำไฟฟ้า   
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกควรระมัดระวัง ปัญหาที่พบ  คือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ี
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ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีสารเคมีเจือปนมากับพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร หากร่างกาย
ได้รับบ่อย ๆ จะเกิดการสะสม ก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://sites.google.com/site/ploym632557/-brrcu-phanth-cak-wasdu-sangkheraah?tmpl 

 
ประเภทของพลาสติก จำแนกตามคุณสมบัติ และลักษณะการนำไปใช้            
1. พลาสติกเพท (PET) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติโปร่งใส แข็งแรงทนทานป้องกันการซึมผา่น

ของอากาศและทนความร้อนได้ดี การใช้งานบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ขวดน้ำและเครื่องดื่ม ขวดน้ำยาล้างปาก ขวดน้ำสลัด 
2. พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE) คุณสมบัติมีความเหนียวแข็งแรง ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

และความชื้นได้ดี ต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี ใช้งานเป็นภาชนะใส่นม น้ำส้ม น้ำและภาชนะใส่น้ำยาซักผ้า 
3. พลาสติกพีวีซี (PVC) คุณสมบัติแข็งแรง เหนียวและทนทาน มีความต้านทานต่อไขมัน

ได้ดี การใช้งานเป็นภาชนะท่ีต้องการความใสเป็นพิเศษ เช่น น้ำมันพืช และซอสต่าง ๆ 
4. พลาสติกแอลดีพีอี (LDPE) คุณสมบัติเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันการซึมผ่าน

ของความชื้นได้ดี ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ถุงใส่ขนมปัง อาหารแช่แข็ง ใช้เป็นวัสดุในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วย 
ความร้อนได้ดี 

5. พลาสติกพีพี (PP) คุณสมบัติด้านความแข็งแรงและทนทาน ทนต่อความร้อนและ
สารเคมี ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ดี ใช้เป็นขวดซอสมะเขือเทศ ถ้วยไอศกรีม เป็นต้น 

6. พลาสติกพีเอส (PS) คุณสมบัติมีความใสและสามารถทำบรรจุภัณฑ์ที ่เป็นโฟมได้  
การประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์โฟมใส่อาหาร ถ้วยนมเปรี้ยว 

การใช้งานวัสดุพลาสติก 
1. ฟิล์มพลาสติก ทำมาจากฟิล์มชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ

การใช้งาน เช่น ใช้ห่อสินค้า เช่น ลูกกวาด ท๊อฟฟ่ี ขนมปัง   
2. ฟิล์มหด จากการใช้ความร้อน เช่น การทำฉลากสินค้า ฟิล์มที่ใช้คือพีวีซี (PVC) แอลดี

พีอี (LDPE) แอลแอลดีพีอี (LLDPE)  เพราะมีคุณสมบัติในการติดผนึกและหดตัวได้ดีเมื่อถูกความร้อน   
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3. ฟิล์มยืด เป็นฟิล์มที่ยืดได้เล็กน้อยเมื่อถูกดึงให้ยืดออก ใช้ในการรัดกล่องกระดาษ  
ลูกฟูก หรือสิ่งของที่วางอยู่บนแผ่นไม้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งที่เรียกว่าพาลเลต (pallet) ให้ยึดติดกัน
แน่นไม่ให้หล่นในระหว่างการขนส่ง ฟิล์มที่ใช้คือพีเอส (PS)    

4. ฟิล์มหลายชั้น ได้จากการนำฟิล์มชั้นเดียวมาติดกันโดยใช้ความร้อน และสามารถขึ้น
รูปเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ถุงกาแฟ ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฟิล์มหลายชั้นยังสามารถทำได้จากการเป่า
ฟิล์มมากกว่าหนึ่งชนิดพร้อม ๆ กัน ทำให้สามารถเพ่ิมค่าคุณสมบัติทางกายภาพทางความร้อน และการป้องกัน 
การซึมผ่านของความชื้นและอากาศได้ดียิ่งขึ้น 

การข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์ภาชนะพลาสติก มีกรรมวิธี ดังนี้ คือ การเป่าขวด การฉีดข้ึนรูป และ
การอัดหลอมเม็ดพลาสติกจากความร้อน 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก แบ่งตามลักษณะ ได้ดังนี้ คือ ถุง หรือกระสอบ
พลาสติก ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก ถังพลาสติก ชริงค์แพกเกจบลิสเตอร์ แพกเกจโฟมพลาสติก แอร์แคป 
 

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)                    
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ใบงานที่ 2  
เร่ือง ประเภทบรรจุภัณฑ์ 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านประเภทบรรจุภัณฑ์แล้ว จงตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย  มีกี ่ประเภท อะไรบ้าง พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ มีก่ีประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระดาษ
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ...................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เร่ือง ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
 
1. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย  มีกี ่ประเภท อะไรบ้าง พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ 
ตอบ  การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย มี 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์จะห่อหุ้มและสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์โดยตรงบรรจุภัณฑ์ชั ้นในจะทำหน้าที่หลักในการป้องกันสินค้าที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียคุณภาพ  
คุณลักษณะมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นขวด กระป๋อง หลอด ถุง กล่อง  

2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์
ชั้นในไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองมีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน 
หรือเป็นชุดในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ข้ันแรก คือ ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์ 
จากน้ำ ความชื ้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอำนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย ่อย  
เพ่ือความสะดวกในการป้องกันและขนส่ง และทำหน้าที่ขายด้วยจึงต้องทำการออกแบบให้สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภค 
เช่น กล่องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องชนิด 6 กระป๋อง กล่องกาแฟชนิด 50 ซองหรือกล่องบรรจุหลอดยาสีฟัน 

3. บรรจุภัณฑ์ชั ้นนอกสุด (Outer Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที ่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่   
ทำหน้าที ่ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่าง 
การขนส่งและยังสามารถแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ได้ตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ลักษณะของบรรจุภัณฑ์นี้ เช่น หีบ ไม้ 
ลัง กล่องกระดาษค่อนข้างขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน 
 
2. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ มีก่ีประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
ตอบ  การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ วัสดุบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING MATERIALS) จัดว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีหน้าที่ของกายภาพ (PHYSICAL FUNCTIONS) คือ หน้าที่ทางด้านการปกป้องคุ้มครอง (PROTECTION) 
และการใช้ประโยชน์ (UTILITY) ของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ สามารถแบ่งได้ 2 
ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องกระดาษแข็งแผ่นพับ กล่องกระดาษแข็งแบบ
ตายตัว กล่องกระดาษลูกฟูก ถุง และซอง เป็นต้น 

2. ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระดาษ เช่น บรรจุภัณฑ์ทำจากโลหะ ทำจากแก้ว และทำจาก
พลาสติก เป็นต้น 

 
3. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
ตอบ  การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ สามารถแบ่งได้ 4 ชนิด ดังนี้ 

1. กล่องกระดาษแข็งแบบพับ (FOLDING CARTONS) นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีราคาถูก
ทั้งวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

23



หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

24 
 

2. กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว (RIGID BOXES) กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว คือ รูปทรง
ส ี ่ เหล ี ่ยมมุมฉากประกอบด้วยโครงสร ้าง  2 ชิ ้น ทำให้แข ็งแรงด้วยขอบมุมในแนวตั ้ง  เน ื ้อกระดาษ 
ทำกล่องชนิดนี้เป็นกระดาษแข็ง - หนา กล่องด้านในก็มักจะปิดผนึกด้วยกระดาษเนื้อละเอียดอีกชั้นหนึ่ง  

3. กล่องกระดาษลูกฟูก (CORRUGATED PAPERBOARD BOXES) แผ่นกระดาษลูกฟูก 
ประกอบด้วยกระดาษ 2 ชนิด ได้แก ่กระดาษทำผิว และกระดาษทำลูกฟูก ประกอบด้วย กระดาษอย่างน้อย  
2 ชั้น 

4. ถุงและซอง (BAGS AND ENVELOPES) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมาก สำหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทเครื่องอุปโภค บริโภค จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เฉพาะตัวสำหรับผลิตภัณฑ์หน่วยเดียวอีกแบบหนึ่ง วัสดุที่ใช้
ทำถุงหรือซองกระดาษ ส่วนใหญ่นิยมใช้กระดาษคราฟท์ (Kraft) นอกจากนี้ถุงหรือซองกระดาษยังสามารถใช้
เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ โฆษณาเคลื่อนที่แสดงเอกลักษณ์ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตได้ดี
อีกด้วย 

 
4. จงอธิบายการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระดาษ 
ตอบ  การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระดาษ สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด ดังนี้ 

1. บรรจุภัณฑ์ทำจากโลหะ (METAL) โลหะมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน การเคลือบผิวภายใน
จะช่วยลดการสึกกร่อน ไม่มีการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ทำจากโลหะจึงมีความทนทาน
แข็งแรงไม่ม ีการซึมผ่านของไอน้ำและอากาศ ป้องกันแสงสว่างได้ดี  แต่ก็สามารถเกิดการกัดกร่อน 
ได้ง่าย และหากทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดด่าง มีโอกาสที่ดีบุกและแลกเกอร์ที่ใช้เคลือบ
กระป๋องโลหะสามารถหลุดลงไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์อาหารได้ ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ทำจากโลหะ เช่น 

1.1 กระป๋อง (can) มีหลายรูปแบบ เช่น ทรงกระบอก รูปเหลี่ยม รูปไข่ เป็นต้น สามารถ
ใช้ในการบรรจุยา อาหาร น้ำมันหล่อลื่น และเครื่องใช้อื่น ๆ       

1.2 ถ ัง (drum pail KEG) มีความจ ุและขนาดใหญ่กว ่ากระป ๋องมาก ใช ้บรรจุ การ
เคมี น้ำมันหล่อลื่น และอ่ืน ๆ 

1.3 เออโรโซล (aerosols or pressurized containers) ใช ้บรรจ ุผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ เป็น
ของเหลวและมีสารที่ใช้ขับ ซึ่งเป็นของเหลวและก๊าซผสมอยู่ เช่น ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง ยาบางชนิด 

1.4 คอลลับซิเบิ้ลทับส์ (collapsible tubes) ใช้บรรจุสินค้าชนิดหนืด เช่น อาหาร ยา 
กาว เครื่องสำอาง เป็นต้น 

1.5 อลูมิเนียมแผ่นเปลว (Aluminum foil) ใช้ห่อทำซองหรือทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ เพ่ือ
บรรจุอาหาร ยา และอ่ืน ๆ 

2. บรรจุภัณฑ์ทำจากแก้ว  
แก้ว (GLASS) นับเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพ 

เมื่อเทียบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ และยังรักษาคุณภาพภายในได้ดีมาก ทั้งสามารถทำรูปแบบต่าง ๆ  
ตามต้องการ เช่น ขวด แก้วน้ำ คนโท จาน ชาม เป็นต้น 
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3. บรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติก 
พลาสติก (PLASTIC) เป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม ในการนำมาผลิตเป็น

บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุอาหารอย่างมาก เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ สามารถดัดแปลงให้มีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีน้ำหนักเบา สามารถข้ึนรูปทรงได้ง่าย มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่าน
ของอากาศ น้ำ หรือไขมันทนต่อความร้อนเย็น ทนต่อกรดด่าง มีความแข็งแรงเหนียว ไม่นำไฟฟ้า การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ควรระมัดระวัง ปัญหาที่พบ คือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ทำให้มีสารเคมีเจือปนมากับพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร หากร่างกายได้รับบ่อย ๆ 
จะเกิดการสะสม ก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ออกแบบหรือนักออกแบบจะต้องมีความเข้าใจในหลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์รวมทั้งเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลปะ เพ่ือนำมาใช้ในการสร้างหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
พร้อมทั ้งประโยชน์ใช้สอย คุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบที่จะเกิดขึ ้น ความสวยงามซึ ่งสัมพันธ์เชิงการค้า 
นอกเหนือจากเข้าใจในหลักการออกแบบยังต้องเข้าใจในปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายปัจจัย เช่น งบประมาณ 
ความต้องการของตลาด หรือแม้แต่สถานประกอบการ และเครื่องมือในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจบัุน
มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ซึ่งผู้ศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อส่งเสริมการตลาด 
และเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง ดังจะกล่าวไปตามลำดับ 

ผู้ออกแบบ หรือผู้ผลิตต้องเข้าใจ คือ วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขั ้นตอนการออกแบบ การวางแผนเพื ่อผลิตบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั ่งเทคนิคการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (สุกฤตา หิรัณยชวลิต, 2554 : 424) [1] ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของการออกแบบส่วนใหญ่ มี 2 ประการ
คือ ในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจำหน่าย และการอุปโภค ซึ่งทั้งนี้การออกแบบต้อง
อาศัย ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นหลักใหญ่ ดังนี้  

1.1 ความมีเอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์  
1.2 ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถสร้างความทรงจำหรือทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิต  
1.3 ความมีลักษณะพิเศษท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ตลอดจนให้เข้าใจถึงความหมาย

และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  
 --------------------- 
 1 สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2554). กว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ Background of Package. วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับ
ที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. [ออนไลน์] สืบค้น เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 จาก http://www.kmutt.ac.th 
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2. องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัย
สำคัญในการเลือกซื้อสินค้า รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตสำนึกของผู้ผลิต
สินค้าและสถานะ (Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่สำคัญบน
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อยท่ีสุดควรมี ดังนี้  

2.1 ชื่อสินค้า  
2.2 ตราสินค้า  
2.3 สัญลักษณ์ทางการค้า  
2.4 รายละเอียดของสินค้า  
2.5 รายละเอียดส่งเสริมการขาย  
2.6 รูปภาพ  
2.7 ส่วนประกอบของสินค้า  
2.8 ปริมาตรหรือปริมาณ  
2.9 ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย (ถ้ามี)  
2.10 รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น 
หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบด้วย 

การเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาเป็นกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของการออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ 
  3. ขั้นตอนการหาข้อมูลในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีสิ่ง
ปลีกย่อยที่ต้องคำนึงถึง ดังต่อไปนี้  

3.1 การตั้งจุดมุ่งหมายของบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลคือสิ่งจำเป็นที่ต้องทราบ เช่น ตำแหน่งของบรรจุภัณฑ์
คู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาด การทราบถึงตำแหน่งย่อมทำให้ตั ้งจุดมุ่งหมายในการออกแบบได้ง่าย นอกจาก
ตำแหน่งของสินค้า สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งคือ จุดขายหรือ UPS (Unique Selling Point) ของสินค้าที่จะ
โฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการตั้งจุดมุ่งหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

3.2 การวางแผน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ขอบเขตการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจวางแผนได้ 2 วิธีคือ  

3.2.1 ออกแบบให้ฉีกแนวแตกต่างจากคู่แข่ง  
3.2.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า หรือ

ด้วยค่าใช้จ่ายที ่ถูกกว่า การตั ้งเป้าหมายและวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังกล่าวย่อมต้องศึกษา
สถานภาพบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง ควบคู่กับทราบถึงนโยบายของเจ้าของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สามารถใช้การวิเคราะห์แบบ 5W + 2H ดังนี้  

1) WHY (ทำไม) ปัจจัยหรือเหตุผลอะไรที่ทำให้ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
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2) WHO (ใคร) ผู้ประกอบการต้องทราบว่าจะออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้เพ่ือใคร ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบที่ชัดเจน เพ่ือนำไปสู่การดำเนินการที่มีคุณภาพ  

3) WHERE (ที่ไหน) สถานที่ที่จะวางจำหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหน ขอบเขตพื้นที่ที่จะวาง
จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที ่ออกแบบเหมาะสมกับพื ้นที ่มากน้อยแค่ไหน การออกแบบมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมถึงความต้องการของผู้บริโภคในสถานที่ดังกล่าวหรือไม่  

4) WHAT (อะไร) จุดมุ ่งหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์คืออะไร  ข้อจำกัดในการ
ออกแบบมีอะไรบ้าง จุดขายของสินค้าคืออะไร การใช้งานของบรรจุภัณฑ์คืออะไร  ผู้ออกแบบตระหนักว่า
ตนเองกำลังออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อะไร รูปแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่  

5) WHEN (เมื่อไหร่) ควรจะเริ่มการออกแบบเมื่อไหร่ และเมื่อไหร่จะออกแบบเสร็จ 
ควรวางตลาดเมื่อไหร่ การออกแบบต้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและกาลเทศะว่าเป็นช่วงเวลาใด เทศกาลใด 

6) HOW (อย่างไร) บรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบขึ้นมานั้นตอบสนองการใช้งานอย่างไร 
และมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และไม่ควรยุ่งยากต่อการใช้งาน  

7) HOW MUCH (เท่าไหร่) ผู้ประกอบการต้องทราบราคาต้นทุนหรือราคาค่าใช้จ่ายใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ทำให้สามารถประเมินมูลค่าของบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไป
กำหนดราคาในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ 
  4. ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเริ ่มต้นด้วยจุดประสงค์ของการ
ออกแบบ พร้อมด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ รายละเอียดการวางแผนต้องประกอบด้วย องคป์ระกอบต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน อันได้แก่  
1.1 กำหนดเวลา  
1.2 ผลงานที่จะได้รับในแต่ละขั้นตอนการทำงาน  
1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding)  
1.4 ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน  

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล อันได้แก่  
2.1 ข้อมูลการตลาด  
2.2 สถานะการแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด (SWOT)  
2.3 ข้อมูลจากสถานที่จำหน่าย  
2.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / พฤติกรรมผู้บริโภค  
2.5 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือ

เครื่องจักร  
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบร่าง อันได้แก่  

3.1 พัฒนาความคิดริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.2 ร่างต้นแบบประมาณ 3-5 แบบเพ่ือนำเสนอเจ้าของผลิตภัณฑ์  
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3.3 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ  
3.4 จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Model)  

ขั้นตอนที่ 4 การประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ อันได้แก่  
4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค  
4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
4.3 เลือกต้นแบบที่ยอมรับได ้ 

ขั้นตอนที่ 5 การทำแบบเสมือนจริง ได้แก่  
5.1 เลือกวัสดุที่นำมาผลิต  
5.2 ออกแบบกราฟิกเสมือนจริง พร้อมตราสินค้าและสัญลักษณ์ ทางการค้า  
5.3 สร้างต้นแบบ (Pattern) เพ่ือส่งโรงพิมพ์  

ขั้นตอนที่ 6 การบริหารการผลิต โดยเริ่มจากการติดต่อโรงงานผู้ผลิต เลือกวัสดุ จนถึงการ
ควบคุมงานผลิตให้ได้ตามแบบที่ออกแบบ พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดการสั่งซื้อ (Specification) เพื่อให้
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถผลิตได้ตามต้องการ ขั้นสุดท้ายเป็นการติดตามผลของบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 
สามารถสนองตามจุดมุ่งหมายของการออกแบบและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การเพียงใด  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

5. เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้  
5.1 การออกแบบเป็นชุด (Packaged) การออกแบบเป็นชุดเป็นเทคนิคที ่ม ีความนิยมมาก 

หลักเกณฑ์ในการออกแบบคือ ให้ดูง่าย สะอาดตา แต่ต้องทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งาน ความง่ายและ
สะอาดตามีผลต่อการดึงดูดความสนใจ ความทันสมัยช่วยสร้างความแปลกใหม่ การออกแบบเป็นชุดของสินค้า 
มีผลต่อการทำให้ผู้บริโภคเกิดความทรงจำที่ดี ถ้าออกแบบได้ตรงกับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เป็นชุดเปรียบเสมือนแบบฟอร์มของเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่  ตัวอย่างเช่น ชุดสูท ชุดพระราชทาน  
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ชุดม่อฮ่อม เป็นต้น การออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นชุดนี้เมื่อใครเห็นก็ทราบได้ว่าคือชุดอะไร แม้ว่าจะใช้เสื้อผ้าและ
สีสันที่แตกต่างกัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดนี้ก็มีหลักการคล้ายคลึงกัน  

5.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบเรียงต่อเป็นภาพ เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ยึดหลักในการสร้าง
ภาพ ทำให้ดูเป็นแบบที่ต่อเนื่องกันหรือเป็นภาพกราฟิกขนาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค สิ่งพึงระวังในภาพที่ต่อขึ้นจากการเรียงบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นภาพที่สร้างความประทับใจหรือ
กระตุ้นให้เกิดความอยากได้ของกลุ่มเป้าหมาย การต่อเป็นภาพของบรรจุภัณฑ์นี้ยังต้องระมัดระวังขั้นตอนการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ คือระบบการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพดี  

5.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีแสดงถึงศิลปะท้องถิ่น เทคนิคการออกแบบวิธีนี้มีจุดมุ่งหมายอันดับ
แรกคือ การส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในแต่ละท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อ
ความหมายมักจะใช้สิ ่งที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปสับปะรดนางแลของจังหวัดเชียงราย  
รูปรถม้าของจังหวัดลำปาง หรือรูปภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น ในบางกรณีอาจนำวัสดุที่ผลิตได้ใน
ท้องถิ่นมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์นอกเหนือจากรายละเอียดของกราฟิก  

5.4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขวัญ เทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบของขวัญค่อนข้างจะ
แตกต่างจากเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา สาเหตุเนื่องจากผู้ซื ้อสินค้าที่เป็นของขวัญไม่มีโอกาสบริโภคและการ
ตัดสินใจซื ้อเกิดขึ ้น ณ จุดขาย ด้วยเหตุนี ้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขวัญที่ดีจึงมีบทบาทสำคัญมากต่อ
ความสำเร็จของการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลต่าง ๆ เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกุญแจสำคัญ
ต่อความเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิก และผู้ผลิตสินค้า ความเข้าใจต่อกุญแจเหล่านี้ อันได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ์จึงนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของ
ธุรกิจ ผลกำไรที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนั่นเอง (สิปราง เจริญผล, 2556 : 21-26) [2] 
 6. ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ [3] 

6.1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นเรื ่องแรก ๆ ที่ เราควรต้องรู ้ว ่าสินค้าของเราเหมาะกับใคร 
ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความต้องการของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจน เพ่ือที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด เช่น 
วัย เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย ลักษณะความชอบ ความต้องการในการใช้สินค้า การกำหนดกลุ่มเป้าหมายนอกจาก
คำนึงถึงตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง เรายังต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อแต่ได้
บริโภคเองด้วย เช่น ของฝาก อาหารเด็ก น้ำหอม เครื่องประดับ โดยผู้ซื้ออาจจะไม่ได้นำไปบริโภคเองแต่ซื้อ
เพราะนำไปให้คนอ่ืน ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ต้องรวมเข้าไปในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วย 
--------------------- 
 2 สิปราง เจริญผล (2556). เอกสารตำราการออกแบบบรรจุภัณฑ์. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย. 

3 แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/ploym632557/naewthang-kar-xxkbaeb-brrcu-phanth. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 17 
มิถุนายน 2564) 
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6.2. กำหนดชื่อตราสินค้า ชื่อสินค้าก็เปรียบเหมือน “ชื่อคน” ควรใช้คำที่สะกดในการเขียนและอ่านที่
ไม่ยากเกินไป ง่ายต่อการจดจำ ส่วนมากผู้ประกอบการมักจะนำชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ชื่อจดทะเบียนชื่อตนเอง ชื่อที่
เป็นมงคล คำอ่ืน ๆ ที่นำมาผสมกันให้เกิดคำ ฯลฯ 

ดังนั้นหลักการที่ควรจำในการกำหนดชื่อตราสินค้าควรเป็น ดังนี้ 
• จดจำง่าย อ่านง่าย เขียนง่าย  
• มีเอกลักษณ์ โดดเด่น 
• ไม่พยายามลอกเลียนแบรนด์อื่น หรือ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด 
• บอกถึงคุณสมบัติสินค้า 
• ไม่เป็นคำท่ีชวนให้เข้าใจผิดไปจากคุณสมบัติสินค้า 
• จดทะเบียนได้ โดยไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่น 
เหล่านี้ล้วนเป็นหลักการคร่าว ๆ  ของการกำหนดชื่อตราสินค้า โดยนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

6.3. วัสดุที่ใช้ผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วัสดุมีความสำคัญในแง่ของความ
แข็งแรงในการขนส่ง สร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

ดังนั้น วัสดุจึงมีความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก  ต้อง
คำนึงถึงความเหมาะสมทุก ๆ ด้านที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม  
รีไซเคิลได้ ย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ผลิตจากธรรมชาติ กันน้ำ แข็งแรง คุณภาพสูงต้นทุนต่ำ ฯลฯ 

6.4. รูปทรงลักษณะบรรจุของบรรจุภัณฑ์ นอกจากความสวยงามแล้ว ควรคำนึงถึงความคงทนใน
การขนส่ง ภาพลักษณ์ของสินค้า การสร้างความน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน มีเอกลักษณ์แต่สามารถใช้งานได้จริง 

6.5. การออกแบบกราฟิก เราลองนึกถึงเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ ่งในตลาด 
สินค้าออกใหม่เหมือนกัน ชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากัน วางอยู่ในชั้นขายสินค้าอันเดียวกัน อะไร
คือเหตุผลว่าเราจะหยิบสินค้าชิ้นไหน จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเลือกสินค้าของผู้บริโภคมักใช้ “อารมณ์” ใน
การเป็นตัวตัดสินใจในการเลือกสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ดังนั้น การออกแบบกราฟิกจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม 
การสื่ออารมณ ์เนื้อเรื่อง เนื้อหา การรับรู้ ลวดลาย การใช้ตัวอักษร ที่มาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดต่าง ๆ ของ
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใส่ลงไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ [4] 
บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องสามารถผลิตและนำไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว  

การเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
7.1 ลักษณะของสินค ้า  ค ุณสมบัต ิทางกายภาพประกอบด้วย ขนาด ร ูปทรง ปร ิมาตร 

ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว ผู้ออกแบบต้องทราบความเหนียวข้นในกรณีเป็นของเหลว และ
ต้องรู้น้ำหนักหรือปริมาณ หรือความหนาแน่นสำหรับสินค้าที่เป็นของแห้ง ประเภทของสินค้าคุณสมบัติทาง
เคมี คือ สาเหตุที่ทำให้สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เป็นที่ยอมรับได้ และปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้น คุณสมบัติพิเศษอื ่น ๆ เช่น กลิ ่น การแยกตัว เป็นต้น สินค้าที ่จำหน่ายมีลักษณะเป็นอย่างไร  
มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ หรือทางเคมีอย่างไร เพ่ือจะได้เลือกวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี 

7.2 ตลาดเป้าหมาย  ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเพ่ือจะได้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ตรง
กับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
ต้องวิเคราะห์จุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งขันที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อมูลปริมาณ
สินค้าท่ีจะบรรจุขนาด จำนวนบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยขนส่ง และอาณาเขตของตลาด เป็นต้น 

7.3 วิธีจัดจำหน่าย การจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคย่อมต้องการบรรจุภัณฑ์ลักษณะ
หนึ่ง แต่หากจำหน่ายผ่านคนกลาง เป็นคนกลางประเภทใด มีวิธีการซื้อของเข้าร้านอย่างไร วางขายสินค้า
อย่างไร เพราะพฤติกรรมของร้านค้าย่อมมีอิทธิพลต่อโอกาสขายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาถึง
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จำหน่ายในแหล่งเดียวกันด้วย 

7.4 การขนส่ง มีหลายวิธีและใช้พาหนะต่างกัน รวมทั้งระยะในการขนส่ง ความทนทาน และความ
แข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การคำนึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด 
รวมถึงประหยัดและปัจจัยเรื่องดินฟ้าอากาศ ในปัจจุบันนิยมการขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกสำเร็จรูป 

7.5 การเก็บรักษา การเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของสถานที่เก็บ
รักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย 

7.6 ลักษณะการนำไปใช้งาน ต้องนำไปใช้งานได้สะดวกเพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
7.7 ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก และต้องคำนึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อยอดขาย หรือความสูญเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บรรจุภัณฑ์ดีอาจต้องจ่ายสูงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อย่อม
เป็นสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย 
ประหยัด และลดต้นทุนการผลิตได้ 

 

--------------------- 
4 ปัทมาพร ท่อชู. การทำความเข้าใจ การออกแบบการบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=732&section=37&issues=28. (วันที่สืบค้น

ข้อมูล 17 มิถุนายน 2564) 
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7.8 ปัญหาด้านกฎหมาย บทบัญญัติด้านกฎหมายเกี ่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที ่ปรากฏชัดเจน คือ 
กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟิกของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ นอกจากนี้
ยังต้องศึกษาการใช้สัญลักษณ์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

8. สีบนบรรจุภัณฑ์ [5] 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สีนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะสีเป็นสิ่งที่มีผลต่อ

ประสาทสัมผัส เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากจับต้องอยากสัมผัส โดดเด่น 
ความหมายของสี 
 

สี ความรู้สึก ความหมาย ความเชื่อ 
แดง ตื่นเต้น เร้าอารมณ์ มีพลัง 

ร้อนแรง ระวัง 
กล้าหาญ การเติบโต  
ความตั้งใจ อันตราย ความรัก 
ดวงอาทิตย์ 

ความปรารถนางาน
มงคล (จีน) 

ส้ม สดใส เกียรติยศ มีพลัง  - 
เหลือง 
 

เบิกบาน สว่าง แจ่มใส 
 

การเริ่มต้น ความฉลาดการแจ้งเตือน 
ความใหม ่

ความเป็นเหตุเป็นผล
อุดมการณ์ 

เขียว 
 

สงบ เยือกเย็น สดชื่น 
มีชีวิตชีวา ปลอดภัย 

ความหวัง ความอุดมสมบูรณ์ ความ
ปลอดภัย 

ขี้สงสาร ร่มรื่น 
 

ฟ้า 
 

กระช ุ ่มกระชวย  สดใส  ต ื ่นตัว 
ธรรมชาติ สดชื่น ชุ่มชื้น 

อิสรเสรี อดทน  
ลดความตึงเครียด 

สันติภาพ 
 

ม่วง 
 

กดดัน ลึกลับ ภาคภูมิใจ สูงส่ง มีพลัง มีจินตนาการ 
 

สีของแม่ม่าย สีของ
เพศท่ีสาม 

น้ำตาล สุขุม หนักแน่น ธรรมชาติ แห้งแล้ง ความมั่งคั่ง โบราณ เก่าแก ่ความอบอุ่น อนุรักษ์นิยม 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://netra.lpru.ac.th/~weta/m4/m4_print.html) 
 

--------------------- 
5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 มิถุนายน 
2564)  
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องค์ประกอบท่ีสำคัญในการเลือกใช้สีท่ีควรคำนึงถึงสำหรับการตกแต่งหีบห่อบรรจุ คือ [4] 
1. สีต่าง ๆ ที่ใช้บนเนื้อท่ีของหีบห่อบรรจุควรติดต่อกันอย่างได้เรื่องราวทั้งหมดไม่ขัดกัน 
2. ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุ แต่ละสีควรจะประกอบกันแล้วเข้าใจกันได้ หรือเป็นสีคู่กันได้ 
3. สีที่ใช้ควรเป็นสีที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาด ถูกต้องตามรสนิยมของผู้บริโภค  
4. ขอบเขตของสิ่งที่จะทำให้หีบห่อบรรจุ ขัดแย้งหรือไม่เด่น เมื่อเปรียบเทียบกับหีบห่อ บรรจุภัณฑ์

ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน  
5. การใช้สีต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่สุด ในกรณีที่จำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ กัน เช่น ร้าน

บริการเอง Supermarket ตู้แช่ หรืออ่ืน ๆ  
6. การใช้สีที่ให้ความดึงดูดสูงสุด ภายใต้แสงสว่างมาก ๆ ซึ่งเป็นสภาวะปกติในร้านค้า  
7. การใช้สีที่เหมาะกับค่านิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะที่เก่ียวกับประเภทของผลิตภัณฑ์  
8. ขอบเขตของสีที่สามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตราสินค้าและขอบเขต การใช้สีนี้ซ้ำ ๆ 

กันในการจัดจำหน่ายและการโฆษณา  
9. ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุที่เข้ากันได้กับสีของสินค้าและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้เกิด

ความประทับใจขึ้นมาก  
10. ขอบเขตของสีที่มีผลต่อราคาของหีบห่อบรรจุ  
11. การยอมรับของหีบห่อบรรจุต่อผู้บริโภคและผู้ขายปลีก  
12. ขอบเขตของหีบห่อบรรจุที่อาจจะก้าวร้าวและข่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายที่เด่น ๆ อาจจะดู

แล้วน่าเบื่อ ทำให้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
คำชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว จงตอบคำถาม 

ดังต่อไปนี้  
 

1. จงอธิบายว่าผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้าง 
มาพอสังเขป 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายขั้นตอนการวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
................................................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. จงอธิบายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 3 เร่ือง หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
1. จงอธิบายว่าผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้าง 

มาพอสังเขป 
ตอบ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รวมทั้งเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลปะ เพื่อนำมาใช้ในการสร้าง หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อม 
ทั้งประโยชน์ใช้สอย คุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบที่จะเกิดขึ้น ความสวยงามซึ่งสัมพันธ์เชิงการค้า นอกเหนือจาก
เข้าใจในหลักการออกแบบยังต้องเข้าใจในปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกหลายปัจจัย เช่น งบประมาณ ความต้องการ
ของตลาด หรือแม้แต่สถานประกอบการ และเครื่องมือในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ดังนั้น จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ส่วนใหญ่มี 2 ประการ คือ ในการผลิต การบรรจุ  
การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจำหน่าย และการอุปโภค ซึ่งทั้งนี ้การออกแบบต้องอาศัย  ความรู ้และ
ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นหลักใหญ่ 

2. องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัย
สำคัญในการเลือกซื้อสินค้า รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส ำนึกของผู้ผลิต
สินค้าและสถานะ (Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่สำคัญบน
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อยท่ีสุดควรมี 

3. ขั้นตอนการหาข้อมูลในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
มีสิ่งปลีกย่อยที่ต้องคำนึงถึง เช่น การตั้งจุดมุ่งหมายของบรรจุภัณฑ์ และการวางแผนปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ขอบเขตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

4. ขั ้นตอนการวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  การวางแผนเริ ่มต้นด้วยจุดประสงค์ของการ
ออกแบบ พร้อมด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ รายละเอียดการวางแผนต้องประกอบด้วย การวางแผน การรวบรวม
ข้อมูล การออกแบบร่าง การประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ การทำแบบเสมือนจริง และการบริหารหารผลิต 

5. เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของธุรกิจ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
นั่นเองจะประกอบด้วย การออกแบบเป็นชุด (Packaged) การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบเรียงต่อเป็นภาพ  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงศิลปะท้องถิ่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขวัญ  

6. ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั ้นจะต้องสามารถผลิตและนำไปบรรจุได้ด้วยวิธีการ  

ที่สะดวก ประหยัดและรวดเร็ว 
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8. สีบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สีนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะสี
เป็นสิ่งที่มีผลต่อประสาทสัมผัส เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากจับต้องอยากสัมผัส  
โดดเด่น 
 
2. จงอธิบายขั้นตอนการวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ของการออกแบบ 
พร้อมด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ รายละเอียดการวางแผนต้องประกอบด้วย องค์ประกอบต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน อันได้แก่  
1.1 กำหนดเวลา  
1.2 ผลงานที่จะได้รับในแต่ละขั้นตอนการทำงาน  
1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding)  
1.4 ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน  

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล อันได้แก่  
2.1 ข้อมูลการตลาด  
2.2 สถานะการแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด (SWOT)  
2.3 ข้อมูลจากสถานที่จำหน่าย  
2.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / พฤติกรรมผู้บริโภค  
2.5 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือ

เครื่องจักร  
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบร่าง อันได้แก่  

3.1 พัฒนาความคิดริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.2 ร่างต้นแบบประมาณ 3-5 แบบเพ่ือนำเสนอเจ้าของผลิตภัณฑ์  
3.3 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ  
3.4 จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Model)  

ขั้นตอนที่ 4 การประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ อันได้แก่  
4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค  
4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
4.3 เลือกต้นแบบที่ยอมรับได ้ 

ขั้นตอนที่ 5 การทำแบบเสมือนจริง ได้แก่  
5.1 เลือกวัสดุที่นำมาผลิต  
5.2 ออกแบบกราฟิกเสมือนจริง พร้อมตราสินค้าและสัญลักษณ์ทางการค้า  
5.3 สร้างต้นแบบ (Pattern) เพ่ือส่งโรงพิมพ์  
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ขั้นตอนที่ 6 การบริหารการผลิต โดยเริ่มจากการติดต่อโรงงานผู้ผลิต เลือกวัสดุ จนถึงการ
ควบคุมงานผลิตให้ได้ตามแบบที่ออกแบบ พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดการสั่งซื้อ (Specification) เพื่อให้
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถผลิตได้ตามต้องการ ขั้นสุดท้ายเป็นการติดตามผลของบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่าย 
สามารถสนองตามจุดมุ่งหมายของการออกแบบและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การเพียงใด  
 
3. จงอธิบายขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  ขั้นตอนการหาข้อมูลในการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์  เพื ่อหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์  
มีสิ่งปลีกย่อยที่ต้องคำนึงถึง เช่น การตั้งจุดมุ่งหมายของบรรจุภัณฑ์ และการวางแผนปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ขอบเขตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กำหนดกลุ ่มเป้าหมาย เป็นเรื ่องแรก ๆ ที่ เราควรต้องรู ้ว ่าสินค้าของเราเหมาะกับใคร 
ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความต้องการของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจน เพ่ือที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด เช่น 
วัย เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย ลักษณะความชอบ ความต้องการในการใช้สินค้า การกำหนดกลุ่มเป้าหมายนอกจาก
คำนึงถึงตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง เรายังต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อแต่ได้
บริโภคเองด้วย เช่น ของฝาก อาหารเด็ก น้ำหอม เครื่องประดับ โดยผู้ซื้ออาจจะไม่ได้นำไปบริโภคเองแต่ซื้อ
เพราะนำไปให้คนอ่ืน ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ต้องรวมเข้าไปในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วย 

2. กำหนดชื่อตราสินค้า ชื่อสินค้าก็เปรียบเหมือน “ชื่อคน” ควรใช้คำท่ีสะกดในการเขียนและอ่าน
ที่ไม่ยากเกินไป ง่ายต่อการจดจำ ส่วนมากผู้ประกอบการมักจะนำชื่อบริษัท สถานที่ตั ้ง ชื ่อจดทะเบียน   
ชื่อตนเอง ชื่อที่เป็นมงคล คำอ่ืน ๆ ที่นำมาผสมกันให้เกิดคำ ฯลฯ 

3. วัสดุที่ใช้ผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  วัสดุมีความสำคัญในแง่ของความ
แข็งแรงในการขนส่ง สร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย  ดังนั้น วัสดุจึงมี
ความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทุก ๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น มิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ ย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
ผลิตจากธรรมชาติ กันน้ำ แข็งแรง คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ฯลฯ 

4. รูปทรงลักษณะบรรจุของบรรจุภัณฑ์ นอกจากความสวยงามแล้ว ควรคำนึงถึงความคงทนในการ
ขนส่ง ภาพลักษณ์ของสินค้า การสร้างความน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน มีเอกลักษณ์แต่สามารถใช้งานได้จริง 

5. การออกแบบกราฟิก เราลองนึกถึงเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาด สินค้าออก
ใหม่เหมือนกัน ชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากัน วางอยู่ในชั้นขายสินค้าอันเดียวกัน อะไรคือเหตุผล
ว่าเราจะหยิบสินค้าชิ้นไหน จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเลือกสินค้าของผู้บริโภคมักใช้ “อารมณ์” ในการเป็นตัว
ตัดสินใจในการเลือกสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ดังนั้น การออกแบบกราฟิกจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม การสื่อ
อารมณ์ เนื้อเรื ่อง เนื้อหา การรับรู้ ลวดลาย การใช้ตัวอักษร ที่มาของผลิตภัณฑ์  รายละเอียดต่าง ๆ ของ
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใส่ลงไปด้วย 
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4. จงอธิบายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องสามารถผลิตและนำไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก 
ประหยัดและรวดเร็ว  การเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของสินค้า  
2. ตลาดเป้าหมาย   
3. วิธีจัดจำหน่าย  
4. การขนส่ง  
5. การเก็บรักษา  
6. ลักษณะการนำไปใช้งาน 
7. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์  
8. ปัญหาด้านกฎหมาย  
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ใบความรู้ที่ 4 
เร่ือง การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 

 
ประชิด ทิณบุตร (2531 : 86) [1] กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้าง หมายถึง การกำหนดลักษณะ

รูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตรส่วน ปริมาณอื่น ๆ ของวัสดุที่จะนำมาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้
เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง การออกแบบ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์นั้น ผู้ออกแบบจะมีบทบาทในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทที่สัมผัสอยู ่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรกและชั้นที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนั้นก็ข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์ (Product) 
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ซึ่งผู ้ออกแบบจะต้องศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องบรรจุและออกแบบ
โครงสร้าง เพื่อรองรับการบรรจุให้เหมาะสม โดยอาจจะกำหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่
เหมาะสมแก่การจับ ถือ หิ้ว และอำนวยความสะดวกต่อการนำเอาผลิตภัณฑ์ภายในออกมาใช้  พร้อมทั้ง 
ทำหน้าที่ให้ความปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย   

ส่วนการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ชั้นที่ 3 นั้น ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบค่อนข้าง
แน่นอนและเป็นสากลอยู ่แล ้วตามมาตรฐานการผลิต  ในระบบอุตสาหกรรมที ่สอดคล้องกับระบบ 
การขนส่งที่เน้นการบรรจุและการบรรทุกเพื่อขนส่งได้คราวละมาก ๆ จึงไม่นิยมออกแบบให้มีรูปร่างแปลก ๆ 
มากนัก ส่วนใหญ่จะเน้นประโยชน์ใช้สอย ประหยัด สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์จากแรงกระทบกระแทก การรับ
น้ำหนัก การวางช้อน การต้านทานแรงดันทะลุหรือป้องกันจากความเปียกชื้นจากไอน้ ำ สภาวะอากาศ ฯลฯ 
เป็นต้น การออกแบบรูปร่าง รูปทรง ภายนอกจึงมีลักษณะไม่แตกต่างกันนัก แต่อาจจะมีการแตกต่างภายนอก
ด้วยการออกแบบกราฟิกเพ่ือแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ครีมเทียมสำหรับชงกาแฟ มีบรรจุภัณฑ์ 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นอลูมิเนียมฟอยล์
บรรจุครีมเทียม ชั้นที่ 2 เป็นกล่องกระดาษแข็งแบบพับรูปสี่เหลี่ยม ทั้งนี้  บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเป็นอลูมิเนียม
ฟอยล์ก็เพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เปน็ผง จึงต้องการวัสดุสำหรับการบรรจุที่สามารถกันความชื้นได้ดี การใช้แผ่น
อลูมิเนียมฟอยล์บรรจุก็เพราะป้องกันความชื้นได้ดี สามารถพิมพ์ลวดลายหรือข้อความบนผิวได้ดีกว่า
ถุงพลาสติก อีกทั้งยังเสริมสร้างภาพพจน์พึงพอใจ (The prestige desired) ในผลิตภัณฑ์ให้เกิดแก่ผู้ใช้และ
เชื่อถือในผู้ผลิต ส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 เป็นกล่องกระดาษแข็ง ก็เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเป็นวัสดุประเภท
อ่อนตัว มีความอ่อนแอด้านการป้องกันผลิตภัณฑ์ จากการกระทบกระแทกทะลุในระหว่างการขนย้าย 
ตลอดจนยากแก่การวางจำหน่ายหรือตั้งโชว์ จึงต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ สองเข้ามาช่วย เพื่อกระทำหน้าที่
ประการหลังดังกล่าว 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เพียงแค่ขั้นตอนการกำหนดการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น 
ผู้ออกแบบจะต้องอาศัยความรู้และข้อมูลตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาตัดสินใจร่วมในกระบวนการ
ออกแบบ เช่น ราคาวัสดุ การผลิตเครื่องจักร การขนส่ง การตลาด ฯลฯ ที่จะต้องพิจารณาว่ามีความคุ้มทุน  
--------------------- 
 1 ประชิด ทิณบุตร. (2530). การออกแบบบรรจุภณัฑ์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส พริ้นติ้งเฮ้าส.์ 
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หรือเป็นไปได้ในระบบการผลิตและจำหน่ายเพียงใด แล้วจึงจะมากำหนดเป็นรูปร่าง รูปทรงของบรรจุภัณฑ์รวมทั้ง 
การพิจารณาเลือกใช้วัสดุใดมาประกอบจึงจะเหมาะสมดีกว่า หรือลดต้นทุนในการผลิตได้มากที่สุด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
คือ สิ่งที่ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาประกอบด้วย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าในขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์นั้น นักออกแบบมิใช่ว่าจะสร้างสรรค์ได้ตามอำเภอใจ แต่กลับต้องใช้ความรู้และข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านมา
ประกอบกัน จึงจะทำให้ผลงานออกแบบนั้นมีความสมบูรณ์และสำเร็จออกมาได้ ในขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง
นี้ ผู้ออกแบบจะเริ่มตั้งแต่การสร้างแบบด้วยการสเกตแนวความคิดของรูปร่างบรรจุภัณฑ์ และสร้างภาพประกอบ
รายละเอียดด้วยการเขียนแบบ แสดงรายละเอียด มาตราส่วนที่กำหนดแน่นอน เพ่ือแสดงให้ผู้ผลิต ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
อ่านแบบได้ รวมทั้ง การใช้ทักษะทางศิลปะในการออกแบบ  

 

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องสร้างต้นแบบหรือตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์

ขึ้นมาก่อน ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจแบ่งประเภทลักษณะการออกแบบได้ 2 ประเภทคือ [2] 
1.1 กระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ในกระบวนการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์  

มีข้ันตอน ดังนี้ 
1) กำหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ เช่น ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิต 

เงินทุน งบประมาณ การจัดการ และการกำหนดสถานะของบรรจุภัณฑ์  
2) การศึกษาและการวิจัยเบื ้องต้น ได้แก่ การศึกษาข้อมูลหลักการที ่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้อง

สอดคล้องกันกับการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ 
3) การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ด้วย 

การสเกตภาพ (SKETCH DESING) แสดงถึงรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบของโครงสร้าง 2-3 มิติ โดยการ
คำนวณเงินทุนงบประมาณเบื้องต้นสำหรับดำเนินการ และพิจารณาคัดเลือกแบบร่างไว้ก่อนจะพัฒนาให้
สมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป 

4) การพัฒนาและแก้ไขแบบ ผู้ออกแบบจะต้องขยายรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ของแบบร่างให้
ทราบอย่างละเอียด โดยเตรียมเอกสารหรือข้อมูลประกอบ มีการกำหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุวัสดุ 
การประมาณราคา ตลอดจนการทดสอบทดลองบรรจุ เพื่อหารูปร่าง รูปทรงหรือส่วนประกอบต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

5) การพัฒนาต้นแบบจริง เมื่อแบบโครงสร้างได้รับการแก้ไขและผ่านการยอมรับแล้ว จากนั้นทำ
การเขียนแบบ เพื่อกำหนดขนาด รูปร่าง และสัดส่วนจริง เป็นการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียดของ
รูปแบบแปลนด้านต่าง ๆ และรายละเอียดใกล้เคียงกับบรรจุภัณฑ์ของจริงให้มากที่สุด เช่น สร้างต้นแบบด้วย 
ปูนพลาสเตอร์ ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ  
--------------------- 
 2 โครงสร้างบรรจภุัณฑ.์ [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/brrcuphanthklxngkradas/2-khorngsrang-brrcu-phanth. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24  
มิถุนายน 2564). 

41



หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

42 
 

6) การผลิตจริง ดำเนินการตามแบบแปลนที่นักออกแบบได้ออกแบบไว้ จัดเตรียมแบบแม่พิมพ์
ของบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนด และสร้างบรรจุภัณฑ์จริงออกมาหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับการทดสอบ 
ทดลอง และวิเคราะห์เป็นครั้งสุดท้าย หากพบว่ามีข้อบกพร่องควรรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงดำเนินการผลิตเพื่อนำไปบรรจุและจำหน่ายในลำดับต่อไป 

1.2 การออกแบบกราฟิก หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ ที่จะส่งผลด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค และอาศัยหลัก
ศิลปะการจัดภาพให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
 
2. วิธีสร้างรูปทรงบรรจุภัณฑ์ เช่น มุม สัน รอยพับ รอยตัด 

ตัวอย่าง กล่องกระดาษแข็งแบบถาด [3] 
กล่องกระดาษแข็งประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ กล่องแบบถาดซึ่งตั้งชื่อตามรูปแบบ 

กล่องแบบถาดนี้จะมีฐานด้านล่างรองรับอาหารเป็นด้านที่เต็มเรียบไม่มีรอยพับ และด้านข้างของกล่อง 2 ด้าน
ซึ่งเป็นความลึกของถาด ส่วนด้านปลายอีก 2 ข้างที่ติดกับฐานประกบด้วยด้านข้างทั้งสี่ด้านด้วยวิธีทากาวหรือ
การล็อกเพ่ือขึ้นรูปเป็นถาด หรือกล่องกระดาษแข็งแบบถาด กล่องแบบนี้สามารถแยกประเภทการใช้งานได้ 2 
ประการ คือ 

แบบที่พับได้ (Collapsible) และสามารถขึ้นรูปใช้งานได้ทันที เนื่องจากบริเวณลิ้นข้างกล่องมีการ 
ทากาวแล้วจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษแข็ง เช่น กล่องกระดาษแข็งแบบถาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.vkk-packaging.com/บรรจภุณัฑ์กระดาษ/) 
  

--------------------- 
 3 บรรจุภณัฑ์กระดาษท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.vkk-packaging.com/บรรจุภัณฑ์กระดาษ/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 13 สิงหาคม 2564).  
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แบบท่ีต้องพับสอดลิ้นกล่อง ก่อนจะข้ึนรูปเพื่อใช้งาน ถาดกระดาษแบบนี้สามารถพับให้แบนราบได้
เพ่ือความประหยัดในการจัดส่ง นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้ฝาปิดได้ กล่องแบบนี้นิยมใช้ตามร้านค้าและ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากสามารถข้ึนรูปได้สะดวกเมื่อทำการบรรจุ 

 

      
 

กล่องกระดาษแบบที่ต้องพับสอดลิ้นกล่องก่อนจะขึ้นรูปเพื่อใช้งาน 
(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.vkk-packaging.com/บรรจภุณัฑ์กระดาษ/) 

 

ตัวอย่าง การพับกระดาษ ที่สามารถทำมือได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.pinterest.com/) 
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นอกจากวิธีสร้างรูปทรงบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษดังกล่าวข้างต้นแล้ว การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์
ประเภทที่ไม่ใช่กระดาษ ผู้พัฒนาบรรจุภณัฑ์สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นจุดแข็งในด้านความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยใช้
ศักยภาพของตนเองเป็นทุน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การนำแนวคิดมาใช้ต้องศึกษาให้
เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันสามารถสร้างแนวทางใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สู่คุณค่าของสินค้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในแต่ละชุมชน แต่ละตำบล สู่ระดับ
ภูมิภาคก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความน่าสนใจที่แตกต่างกัน และสามารถสื่อภาพลักษณ์อันเป็น
เอกลักษณ์ตรงตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ในบริบทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ัน  
การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวคิดในการออกแบบเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ จะต้องทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้
บรรจุภัณฑ์เป็นแบบใด เช่น เป็นอาหาร ผัก ผลไม้ ของใช้ หรือของตกแต่ง ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
อย่างไร เป็นของเหลว ของแข็ง หรือเป็นผง ผลิตภัณฑ์เหล่านั ้นล้วนมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน  
ผู้ผลิตจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างละเอียดก่อนจนเกิดความเข้าใจแล้วจึงเลือก
วิธีการออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์นั้น เช่น การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ ถ้าเราย้อนกลับไปใน
สมัยโบราณจะเห็นว่ามักนิยมนำใบตอง หรือใบไม้ ไม้ไผ่ มาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้
ยังพบเห็นได้ตามท้องตลาด หรือเราสามารถผสมผสานแนวคิดโดยนำบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก โฟม กระดาษ
เคลือบพลาสติก นำมาประยุกต์ต่อยอดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของบรรจุภัณฑ์ก็ได้ หรือสามารถนำวัสดุ
อื่นที่เป็นวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นนำมาใช้ก็ได้ เช่น ภาชนะดินเผา หรือบางท้องที่อาจนำไม้ไผ่ หรือ กะลามะพร้าว 
มาใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารเหล่านี้  ขอยกตัวอย่างเช่น หยวกกล้วยที่ปัจจุบันสามารถนำมาทำเป็นภาชนะ
ต่างๆ ได้มากมาย โดยใช้การขึ้นรูปคล้ายๆ กับเปเปอร์มาเช่  โดยไส้ตรงกลางเป็นกระดาษ อัดหยวกกล้วยเป็น
ผิวหน้า และเคลือบทับด้วยน้ำมันแบบฟู้ดเกรด  สามารถใส่อาหารรับประทานได้คล้ายกับภาชนะทั่วไป แต่
จะต้องหลีกเลี่ยงพวกแกง หรือเมนูที่มีน้ำและไม่ควรแช่น้ำไว้นาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มาภาพประกอบ :  www.77kaoded.com/) 
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กาบหมาก (ที่มาภาพประกอบ :  www.veerasa.com) 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงไขจ่ากฟางและหญ้าแห้ง (ที่มาภาพประกอบ : 
https://www.oddee.com) 

 

ภาชนะจากกระบอกไมไ้ผ่ (ที่มาภาพประกอบ : 
https://greenwave.atimeonline.com/ 

healthylifestyle/detail/1417) 

หูหิ้วแก้วไมไ้ผ่ (ที่มาภาพประกอบ : 
https://www.chiangmainews.co.th/page/

archives/1028786/) 

 

จานใบไม้ใบทองกวาว  (ที่มาภาพประกอบ : 
https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/

08/22/107440) 
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3. การคำนวณต้นทุนการผลิตอย่างง่าย [4] 
การคำนวณต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีและการเงินของกิจการ เป็นการบันทึกการวัดผลและ

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าของกิจการ โดยทั่วไปการคำนวณต้นทุนจะใช้เวลาและลงรายละเอียด
มากในกิจการที่ผลิตสินค้า แต่ไม่ได้หมายความว่ากิจการประเภทอื่น เช่น กิจการขายส่ง ขายปลีก ร้านอาหาร
หรือบริการต่าง ๆ ไม่มีความสำคัญในการที่ต้องคำนวณต้นทุนเลย การคำนวณต้นทุนสามารถนำไปใช้ได้ในทุก
กิจการเพราะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของธุรกิจ 
2. เพ่ือสามารถนำต้นทุนทั้งหมดของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเพ่ือจะได้ทราบว่ามี

กำไรหรือขาดทุนในการขายสินค้า 
3. เพ่ือคำนวณหรือตีราคาสินค้าคงเหลือท่ีขายได้ไม่หมดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ 
4. เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการซื้อสินค้าและจัดทำงบประมาณในการซื้อสินค้า รวมทั้ง

ต่อรองราคากับผู้ขายวัตถุดิบ 
5. เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าสินค้าใดควรขายต่อไปและสินค้าใดควรเลิกขาย (ในกรณีที่ผู้ผลิตมีสินค้า

หลายชนิด) 
ต้นทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 

1. ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่ผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น วัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางตรง เป็นต้น 

2. ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ขายสินค้าหรือไม่ ต้นทุนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง
ตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น เงินเดือนพนักงานหน้าร้าน ค่าเช่าร้าน ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย เป็นต้น 

ดังนั ้นต้นทุนการผลิตจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ ่งทั้ง  
3 รายการนี้ เป็นเพียงส่วนของการผลิตเท่านั้น หากเราจะคิดต้นทุนรวมของสินค้าแล้วเราจำเป็นต้องนำ
ค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินการมารวมด้วย เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ค่าแรงพนักงานขาย
หน้าร้าน ค่าการตลาด (โฆษณา แผ่นพับ) ค่าเช่าสำนักงานและร้าน ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ค่าโทรศัพท์  
ค่าน้ำมันรถ ดอกเบี้ย ค่าเช่ารถ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เพื่อการคำนวณต้นทุนให้ใกล้เคียงความจริง หากเรา
คำนวณแค่วัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าน้ำค่าไฟฟ้า ก็อาจทำให้เราได้ต้นทุนสินค้าที่น้อยกว่าความเป็นจริงและ  
มีผลทำให้ตั้งราคาขายท่ีต่ำไปและอาจขาดทุนได้ 

 
 
 
 

--------------------- 
 4 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 17 มิถุนายน 2564).  
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วิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

การคำนวณแบบง่าย ๆ นี้เหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กท่ีมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิด อาจขาย
เพียงน้ำพริกหรือแชมพูก็ได้ ซึ่งเหมาะกับการคำนวณสินค้าประเภท OTOP ที่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้
วัตถุดิบ ค่าแรงงานต่อรอบการผลิตและไม่มีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไว้ การคำนวณจำเป็นต้องคิดเพ่ือให้ทราบถึง
ต้นทุนผลิตต่อหน่วย และนำต้นทุนผลิตไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมของ
สินค้าอีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น 

ป้าแจ๋ว ผลิตและขายส่งกล้วยตากในราคากล่องละ 20 บาท โดยมีรายได้จากการขายเดือนละ 
12,000 บาท (ขาย 600 กล่องต่อเดือน) ป้าแจ๋วมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายกล้วยตากในเดือนเมษายน 2563 
 

วันที่ รายการ จำนวน หน่วยละ 
จำนวน

เงิน 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 ค่าวัตถุดิบ      
3 
3 
3 
3 
10 
10 
10 
17 
17 
17 
25 
25 
25 
- 

ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
ซื้อกล่องพลาสติก 
ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
รวมค่าวัตถุดิบ 

150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
400 ใบ 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 

- 

4 
15 
60 
1 
4 
15 
60 
4 
15 
60 
4 
15 
60 
- 

600 
75 
180 
400 
600 
75 
180 
600 
75 
180 
600 
75 
180 

- 

- 
- 
- 

1,255.00 
- 
- 

855.00 
- 
- 

855.00 
- 
- 

855.00 
3,820.00 
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วันที่ รายการ จำนวน หน่วยละ 
จำนวน

เงิน 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 ค่าแรงงาน      
6 
6 
13 
13 
20 
20 
27 
27 
- 

จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
รวมค่าแรงงาน 

2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 

- 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 

200 
300 
200 
300 
200 
300 
200 
300 

- 

200 
300 
200 
300 
200 
300 
200 
300 

- 

 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิต      
3 
5 
9 
16 
23 
30 
- 

ซื้อสก๊อตเทป 
ถุงพลาสติก 
ค่ารถไปส่งของ 
ค่ารถไปส่งของ 
ค่ารถไปส่งของ 
ค่ารถไปส่งของ 
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 

12 ม้วน 
2 กก. 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

- 

15 
80 
100 
100 
100 
100 

- 

180 
160 
100 
100 
100 
100 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

740.00 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
ดำเนินการ 

     

20 
21 
- 

ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ำประปา 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และดำเนินการ 

1 เดือน 
1 เดือน 

- 

500 
150 

- 

500 
150 

- 

- 
- 

650.00 
 

 
รายได้จากการขายกล้วยตากในเดือนเมษายน 2563 
 

วันที่ รายการ จำนวน หน่วยละ 
จำนวน

เงิน 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
9 
16 

ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 

150 กล่อง 
150 กล่อง 

20 
20 

3,000 
3,000 

- 
- 
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วันที่ รายการ จำนวน หน่วยละ 
จำนวน

เงิน 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
23 
30 
- 

น้ำผึ้ง 
ซื้อกล่องพลาสติก 
รวมยอด 

150 กล่อง 
150 กล่อง 

- 

20 
20 
- 

3,000 
3,000 

- 

- 
- 

12,000.00 
 

จากตัวอย่างข้างต้นเราสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตของกล้วยตาก ได้ดังนี้ 
 ต้นทุนการผลิต  = (วัตถุดิบ + ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต) / จำนวนหน่วยที่ผลิตได้ 
                        = (3,820 + 2,000 + 740) = 6,560 / 600 กล่อง 
    ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย = 6,560/600 = 10.93 บาทต่อกล่อง 

 

หากป้าแจ๋วต้องการทราบถึงต้นทุนรวมสินค้าก็จะต้องนำค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินการ  
มาใส่ด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ไม่ค่อยขึ้นลงตามการผลิตมากนัก เพื่อการตั้ง
ราคาที่ทำให้ไม่ขาดทุน ผู้ประกอบการควรนำมาคำนวณเป็นต้นทุนรวมสินค้าภายหลังจากการคำนวณต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยแล้ว 

สูตรการคำนวณทั้งจำนวน 
 
                                                 
 
   

= (6,560 + 650) = 7,210 /จำนวนหน่วยที่ผลิต 
    
 ต้นทุนรวมของสินค้าต่อหน่วย  = 7,210/600 = 12.02 บาท ต่อกล่อง 

จากการคำนวณแบบง่าย ๆ นี้ทำให้ป้าแจ๋วทราบว่าหากขายได้เดือนละ 600 กล่องจะมีต้นทุนสินค้า 
12.02 บาท และมีต้นทุนการผลิต 10.93 บาท การที่ป้าแจ๋วตั้งราคาขายไว้ที่ 20 บาทต่อกล่องจึงทำให้ป้าแจ๋ว
ได้กำไรประมาณกล่องละ 8 บาท จะมีกำไรต่อเดือนประมาณ 4,800 บาท 

ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยคำนวณต้นทุนผลิตและต้นทุนรวมสินค้าไว้ ลองฝึกจดบันทึกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ให้ได้อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อนำตัวเลขในเดือนที่จดบันทึกมาคำนวณหาต้นทุน 
ที่แท้จริงของสินค้าตนเองเพ่ือจะได้ไม่ขาดทุนเพราะการตั้งราคาขายที่ต่ำไป 

 
 

คลิปวีดิโอที่ 2 เรื่อง โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ลงตัว 
สามารถดาว์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. 
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ใบงานที่ 4  
เร่ือง การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 

 
คำชี้แจง หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับด้านการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายแล้ว  

จงตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  
 

1. จงอธิบายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสามารถแบ่งประเภทลักษณะการออกแบบได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
 
2. จงอธิบายและยกตัวอย่างวิธีสร้างรูปทรงบรรจุภัณฑ์ มา 1 ตัวอย่าง  
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
 
3. จงทดลองคิดต้นทุนการผลิตสำหรับบรรจุภัณฑ์ 1 อย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 
 

ต้นทุนรวมสินค้าต่อหน่วย =  ต้นทุน +  ค่าแรงงาน +  ค่าใช้จ่ายการผลิต 
จำนวนหน่วยที่ผลิตได้(ชิ้นหรือกล่อง)  

 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 4 เร่ือง การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 
 
1. จงอธิบายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสามารถแบ่งประเภทลักษณะการออกแบบได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 
ตอบ  ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องสร้างต้นแบบหรือตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ขึ้นมา
ก่อน ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจแบ่งประเภทลักษณะการออกแบบได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1. กระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ในกระบวนการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์  
มีข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 กำหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ เช่น ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิต 
เงินทุน งบประมาณ การจัดการ และการกำหนดสถานะของบรรจุภัณฑ์  

1.2 การศึกษาและการวิจัยเบื้องต้น ได้แก่ การศึกษาข้อมูลหลักการที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกันกับการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ 

1.3 การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ด้วย 
การสเกตภาพ (SKETCH DESING) แสดงถึงรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบของโครงสร้าง 2-3 มิติ โดยการ
คำนวณเงินทุนงบประมาณเบื้องต้นสำหรับดำเนินการ และพิจารณาคัดเลือกแบบร่างไว้ก่อนจะพัฒนาให้
สมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป 

1.4 การพัฒนาและแก้ไขแบบ ผู้ออกแบบจะต้องขยายรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ของแบบร่าง
ให้ทราบอย่างละเอียด โดยเตรียมเอกสารหรือข้อมูลประกอบ มีการกำหนดเทคนิคและวิธ ีการผลิต  
การบรรจุ วัสดุ การประมาณราคา ตลอดจนการทดสอบทดลองบรรจุ เพ่ือหารูปร่าง รูปทรงหรือส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

1.5 การพัฒนาต้นแบบจริง เมื่อแบบโครงสร้างได้รับการแก้ไขและผ่านการยอมรับแล้ว จากนั้น
ทำการเขียนแบบ เพ่ือกำหนดขนาด รูปร่าง และสัดส่วนจริง เป็นการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียดของ
รูปแบบแปลนด้านต่าง ๆ และรายละเอียดใกล้เคียงกับบรรจุภัณฑ์ของจริงให้มากที่สุด เช่น สร้างต้นแบบด้วย 
ปูนพลาสเตอร์ ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ  

1.6 การผลิตจริง ดำเนินการตามแบบแปลนที่นักออกแบบได้ออกแบบไว้ จัดเตรียมแบบแม่พิมพ์
ของบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนด และสร้างบรรจุภัณฑ์จริงออกมาหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับการทดสอบ 
ทดลอง และวิเคราะห์เป็นครั้งสุดท้าย หากพบว่ามีข้อบกพร่องควรรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึง
ดำเนินการผลิตเพ่ือนำไปบรรจุและจำหน่ายในลำดับต่อไป 

2. การออกแบบกราฟิก หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ ที่จะส่งผลด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค และอาศัยหลักศิลปะ
การจัดภาพให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
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2. จงอธิบายและยกตัวอย่างวิธีสร้างรูปทรงบรรจุภัณฑ์ มา 1 ตัวอย่าง  
ตอบ กล่องกระดาษแข็งแบบถาด แบบที่พับได้ (Collapsible) 

กล่องกระดาษแข็งประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ กล่องแบบถาดซึ่งตั้งชื่อตามรูปแบบ 
กล่องแบบถาดนี้จะมีฐานด้านล่างรองรับอาหารเป็นด้านที่เต็มเรียบไม่มีรอยพับ และด้านข้างของกล่อง 2 ด้าน
ซึ่งเป็นความลึกของถาด ส่วนด้านปลายอีก 2 ข้างที่ติดกับฐานประกบด้วยด้านข้างทั้งสี่ด้านด้วยวิธีทากาวหรือ
การล็อกเพ่ือขึ้นรูปเป็นถาด หรือกล่องกระดาษแข็งแบบถาด กล่องแบบนี้สามารถแยกประเภทการใช้งานได้ 2 
ประการ คือ แบบที่พับไดแ้ละแบบที่ต้องพับสอดลิ้นกล่อง 

แบบที่พับได้ (Collapsible) และสามารถขึ้นรูปใช้งานได้ทันที เนื่องจากบริเวณลิ้นข้างกล่องมีการ 
ทากาวแล้วจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษแข็ง เช่น กล่องกระดาษแข็งแบบถาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จงทดลองคิดต้นทุนการผลิตสำหรับบรรจุภัณฑ์ 1 อย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 
 

ต้นทุนรวมสินค้าต่อหน่วย =  ต้นทุน +  ค่าแรงงาน +  ค่าใช้จ่ายการผลิต 
จำนวนหน่วยที่ผลิตได้(ชิ้นหรือกล่อง)  

 
ตอบ  ตัวอย่าง ป้าแจ๋ว ผลิตและขายส่งกล้วยตากในราคากล่องละ 20 บาท โดยมีรายได้จากการขายเดือนละ 
12,000 บาท (ขาย 600 กล่องต่อเดือน) ป้าแจ๋วมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 
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ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายกล้วยตากในเดือนเมษายน 2563 
 

วันที่ รายการ จำนวน หน่วยละ 
จำนวน

เงิน 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 ค่าวัตถุดิบ      
3 
3 
3 
3 
10 
10 
10 
17 
17 
17 
25 
25 
25 
- 

ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
ซื้อกล่องพลาสติก 
ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
รวมค่าวัตถุดิบ 

150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
400 ใบ 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 

- 

4 
15 
60 
1 
4 
15 
60 
4 
15 
60 
4 
15 
60 
- 

600 
75 
180 
400 
600 
75 
180 
600 
75 
180 
600 
75 
180 

- 

- 
- 
- 

1,255.00 
- 
- 

855.00 
- 
- 

855.00 
- 
- 

855.00 
3,820.00 

 

 ค่าแรงงาน      
6 
6 
13 
13 
20 
20 
27 
27 
- 

จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
รวมค่าแรงงาน 

2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 

- 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 

200 
300 
200 
300 
200 
300 
200 
300 

- 

200 
300 
200 
300 
200 
300 
200 
300 

- 

 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิต      
3 
5 
9 

ซื้อสก๊อตเทป 
ถุงพลาสติก 
ค่ารถไปส่งของ 

12 ม้วน 
2 กก. 
1 ครั้ง 

15 
80 
100 

180 
160 
100 

- 
- 
- 
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วันที่ รายการ จำนวน หน่วยละ 
จำนวน

เงิน 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
16 
23 
30 
- 

ค่ารถไปส่งของ 
ค่ารถไปส่งของ 
ค่ารถไปส่งของ 
รวมค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

- 

100 
100 
100 

- 

100 
100 
100 

- 

- 
- 
- 

740.00 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และดำเนินการ 

     

20 
21 
- 

ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ำประปา 
รวมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและดำเนินการ 

1 เดือน 
1 เดือน 

- 

500 
150 

- 

500 
150 

- 

- 
- 

650.00 
 

 
รายได้จากการขายกล้วยตากในเดือนเมษายน 2563 
 

วันที่ รายการ จำนวน หน่วยละ 
จำนวน

เงิน 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
9 
16 
23 
30 
- 

ซื้อกล้วยน้ำว้า 
น้ำตาลทราย 
น้ำผึ้ง 
ซื้อกล่องพลาสติก 
รวมยอด 

150 กล่อง 
150 กล่อง 
150 กล่อง 
150 กล่อง 

- 

20 
20 
20 
20 
- 

3,000 
3,000 
3,000 
3,000 

- 

- 
- 
- 
- 

12,000.00 

 

 
จากตัวอย่างข้างต้นเราสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตของกล้วยตาก ได้ดังนี้ 
 

 ต้นทุนการผลิต  = (วัตถุดิบ + ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต) / จำนวนหน่วยที่ผลิตได้ 
 
                        = (3,820 + 2,000 + 740) = 6,560 / 600 กล่อง 
    
 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย = 6,560/600 = 10.93 บาทต่อกล่อง 
 

54



หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

55 
 

หากป้าแจ๋วต้องการทราบถึงต้นทุนรวมสินค้าก็จะต้องนำค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินการ  
มาใส่ด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ไม่ค่อยขึ้นลงตามการผลิตมากนัก เพื่อการตั้ง
ราคาที่ทำให้ไม่ขาดทุน ผู้ประกอบการควรนำมาคำนวณเป็นต้นทุนรวมสินค้าภายหลังจากการคำนวณต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยแล้ว 

สูตรการคำนวณทั้งจำนวน 
 
                                                 
 
   

= (6,560 + 650) = 7,210 /จำนวนหน่วยที่ผลิต 
    
 ต้นทุนรวมของสินค้าต่อหน่วย  = 7,210/600 = 12.02 บาท ต่อกล่อง 
 

จากการคำนวณแบบง่าย ๆ นี้ทำให้ป้าแจ๋วทราบว่าหากขายได้เดือนละ 600 กล่องจะมีต้นทุนสินค้า 
12.02 บาท และมีต้นทุนการผลิต 10.93 บาท การที่ป้าแจ๋วตั้งราคาขายไว้ที่ 20 บาทต่อกล่องจึงทำให้ป้าแจ๋ว
ได้กำไรประมาณกล่องละ 8 บาทจะมีกำไรต่อเดือนประมาณ 4,800 บาท 
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ใบความรู้ที่ 5 
เร่ือง การสร้างตราสินค้า (Brand Building) เพ่ือการรับรู้ 

  

สิ่งสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์สวยงามที่ดึงดูดลูกค้า หรือเป็นแค่เพียง
กล่องบรรจุสินค้าหรือถุงเท่านั้น แต่จะทำยังไงให้ลูกค้าจดจำในสินค้านั้น มีความน่าเชื่อถือ สามารถจูงใจลูกค้า 
และทำให้ลูกค้าสนใจอยากซื้อสินค้าด้วยข้อมูล หรือฉลากสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างมากในการบ่งบอก
รายละเอียดของสินค้า และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีบนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า  

Brand หรือ ตราสินค้า จึงเป็นภาพลักษณ์และมุมมองความคิดที่ลูกค้ามีต่อผู้ประกอบการ บริษัท หรือ 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ แบรนด์เป็นความรู้สึกที่ถูกสื่อสารผ่าน ชื่อ คำศัพท์ การออกแบบ สัญลักษณ์ หรือประสบการณ์
ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำและจำแนก บริษัท สินค้า หรือ บุคคล ออกจากคู่แข่งได้ ซึ่ง
องค์ประกอบของแบรนด์ ได้แก่ ชื่อสินค้า สโลแกน โลโก้ การออกแบบ  แพ็คเกจจิ้ง เพลง หรือจิงเกิ้ลทุกอย่าง 
สินค้าบางอย่างเพียงแค่ได้ยิน หรือเห็นสัญลักษณ์  หรือแค่รูปคลำ ก็สามารถสะท้อนไปยังแบรนด์นั้นได้ เช่น การ
เห็นสัญลักษณ์รูปแอปเปิ้ลมีรอยกัดหรือมีรอยแหว่ง ก็ทราบแล้วว่าเป็นสินค้าในแบรนด์ของบริษัทแอปเปิล เพราะ
มันสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย นอกจากนั้นก็ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่มีผู้จดจำมากที่สุดในโลกอีกด้วย 

ดังนั้น ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการสร้างตราสินค้า (Brand Building) 
เพ่ือการรับรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Building) เพื่อการรับรู้ เช่น ตราสินค้า คำคมโฆษณา หรือ 
คำขวัญ (สโลแกน) เป็นต้น ดังนี้  

1.1 ตราสินค้า (Brand)  
เสรี วงษ์มณฑา (2540) [1] กล่าวว่า ตราสินค้า คือ สิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

ในตลาดและเสริมคุณค่าให้กับสินค้านั้น ๆ รวมทัง้สร้างความจงรักภักดีของผู้บริโภคให้มีต่อสินค้าอย่างยาวนาน 
เนื่องจากการที่ผู้บริโภคได้พบเห็นตราสินค้านั้นตลอดเวลาทำให้เกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า และเมื่อเกิด
ความคุน้เคยแล้วก็จะเกิดความชอบนำไปสู่ความไว้วางใจ และการจะนำไปสู่การตดัสินใจซื้อสินคา้นั้นในที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.fastboxs.com/5-5 โลโก้แบรนด์ดังที่สามารถทำให้ลูกค้าจำขึ้นใจ) 
--------------------- 
 1 เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด . กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิสิทธ์พัฒนาจํากัด. 
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1) ตราสินค้า ยังหมายถึง ชื่อ ข้อความ สัญลักษณ์ หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อบ่งชี้ 
ให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายที่แสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ตราสินค้าหนึ่ง ๆ  
จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน คือ [2] 

1.1) ชื่อตรา (brand name) ส่วนของตราที่เป็นชื่อ หรือคำพูด หรือข้อความ ซึ่งออกเสียงได้ 
เช่น ซันโย ฟิลิปส ์

1.2) ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) คือ ชื่อของสินค้าที่บ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าว่า
สินค้าเป็นอะไร จัดอยู่ในประเภทไหน ควรตั้งชื่อไม่ยาว และมีความเกี่ยวข้องกับสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าจดจำได้
และรับรู้ได้ทันท ี[3] 

1.3) เครื่องหมายตราสินค้า (brand mark) ส่วนหนึ่งของตราซึ่งสามารถจดจำได้ การออกเสียง
ไม่ได้ ได้แก่ สัญลักษณ ์รูปแบบที่ประดิษฐ์ต่างๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสันที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายต่าง ๆ เหล่านี้ 

1.4) เครื่องหมายการค้า (trademark) ส่วนหนึ่งของตราหรือตราที่ได้จดทะเบียนการค้า  
เพ่ือป้องกันสิทธิตามกฎหมายแต่ผู้เดียว 

1.5) รายละเอียดของสินค้า คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อความในเชิงประชาสัมพันธ์ บรรยาย
สรรพคุณของสินค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับสินค้า เช่น ที่มาและความหมายของสินค้า ราคา 
สโลแกนของสินค้า เป็นต้น  [3] 

1.6) รูปภาพและส่วนประกอบสินค้า เป็นรูปภาพของสินค้าที่ใช้แสดงให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้า
มากขึน้และเป็นการแจกแจงรายละเอียดส่วนประกอบของสินค้า ว่าทำมาจากอะไร ใช้ในอัตราสว่นเท่าใด  [3] 

1.7) ขนาดและการบรรจุ คือ ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ทราบ
ว่ามีขนาดและปริมาณเท่าใด ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  [3] 

1.8) ข้อมูลทางโภชนาการ คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงสารอาหารและปริมาณของสารอาหาร มักจะเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ และอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับ
เด็ก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งจะระบุว่า
ผลิตภัณฑ์นี ้มีปริมาณสารอาหารประเภทใดบ้าง และร่างกายมีความต้องการสารอาหารแต่ละประเภท  
ในปริมาณเท่าใด  [3] 

1.9) คำเตือน หรือ ข้อควรระวังในการบริโภค จะเป็นตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร 
มักจะพบในบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มที่ผสมสารคาเฟอีน  [3] 

 

 

 

--------------------- 
 2 การออกแบบบรรจุภณัฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 
https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 มิถุนายน 2564).  

3 ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. (2541). บรรจุภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพมหานคร : แพคเมทส์. 
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1.10) ข้อมูลที่ต้องใส่ตามกฎหมาย  [3] 
- วันที่ผลิตและวันหมดอายุ 
- วันที่ควรบริโภคก่อน 
- ข้อแนะนำ ขั้นตอนหรือวิธีใช้ของสินค้า 
- เครื่องหมาย อย./มอก. 
- บาร์โค้ด 
- คุณค่าทางโภชนาการ 
- ราคาของสินค้า 

1.11) ชื่อผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นการบ่งบอกถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้า ผู้นำเข้าเพ่ือจำหน่าย ว่ามี
ที่มาจากไหน บริษัทไหน และสถานที่ตั้งโรงงานผลิตหรือโรงงานที่นำเข้า เบอร์โทรติดต่อทางบริษัท [3] 

1.12) ศูนย์ร ้องเรียนผู ้บริโภค คือ รายละเอียดที ่ใช้ติดต่อกับผู ้บริโภคของผู ้จำหน่าย  
เพ่ือให้บริการข้อมูลต่าง ๆ กับผู้บริโภคท่ีได้ทำการซื้อสินค้าและบริโภค [3] 

1.13) ลิขสิทธิ์ (copyright) สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ 
1.14) โลโก้ (logo) เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของกิจการหรือองค์การหนึ่ง ๆ 

 

2) ส่วนประกอบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 
ส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งอธิบายรายละเอียด (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2550) [1] ได้ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : พรศิริ จงกล,การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารสำหรับผูสู้งอายุ โดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ ,
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

--------------------- 
3 ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. (2541). บรรจุภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพมหานคร : แพคเมทส์. 
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A ชื่อร่วมหรือเครื่องหมายร่วม (Collective Mark)  
B ตราสินค้า (Brand Name)  
C ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name)  
D จุดขาย ข้อความประชาสัมพันธ์ หรือบรรยายสรรพคุณของสินค้า รายละเอียดสินค้า  

ข้อบ่งใช้หรือวิธีบริโภค  
E ขนาดและการบรรจุ (ระบบเมตริก) ถ้าเป็นอาหารผง แห้ง หรือก้อนให้แสดงน้ำหนักสุทธิ  

ส่วนของเหลวให้แสดงเป็นปริมาตรสุทธิ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถ้าแยกเนื้ออาหารออก จากนั้นให้
แสดงน้ำหนักอาหาร  

F ข้อมูลทางโภชนาการ (สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร) แสดงรายละเอียดของข้อมูลโภชนาการ
ของอาหารนั้น ๆ บนฉลากในรูปของชนิด ของสารอาหารและปริมาณของสารอาหารอยู่ภายในรูปแบบเดียวกัน 
ข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลากโภชนาการ มีดังนี้  

(1) ข้อมูลที่บังคับ คือ ข้อมูลสารอาหาร ได้แก่ ปริมาณพลังงานทั้งหมด คาร์โบไฮเดรต  
โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร  

(2) ข้อมูลที่ไม่บังคับ ได้แก่ วิตามิน และเกลือแร่อื่น ๆ แต่ต้องระบุต่อท้ายจากเล็ก และ
เรียงจากมากไปหาน้อย  

(3) อาหารที่ต้องแสดงบนฉลากโภชนาการ ได้แก่ อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ 
อาหารที่มีการใช้คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น  

(4) สินค้าที่ต้องมีฉลากโภชนาการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็ก 
ผลิตภัณฑ์นมสดพร่องมันเนย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย 

G คำเตือนหรือข้อควรระวังในการบริโภค ตัวอักษรขนาดไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และ 
คำเตือนตามที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อาหารที่ว่านหางจระเข้ สุรา เป็นต้น  

H สัญลักษณ์รับรองคุณภาพ รวมถึงรหัสแท่ง (Barcode)  
รหัสแท่ง คือ หมายเลขประจำตัวของสินค้าที่แปลงเป็นสัญลักษณ์แท่งสีเข้มสลับสีอ่อน 

ซึ่งมีความกว้างแตกต่างกัน เพื่อให้การอ่านสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ 
และสามารถทำได้ ณ จุดใดก็ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นจุดขาย จุดรับสินค้า หรือคลังสินค้า  

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.at-z.co.th/content/16642/moderntrade-ep3) 
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บาร์โค้ด EAN-13 มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 : สัญลักษณ์แท่งบาร์โค้ดสำหรับอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์ 
ส่วนที่ 2 : ตัวเลขแสดงรหัสประเทศสมาชิก ซึ่งของประเทศไทยใช้รหัส 885 
ส่วนที่ 3 : ตัวเลข 5 หลักถัดมาเป็นรหัสประจำตัวบริษัท 
ส่วนที่ 4 : รหัสสินค้าค้าปลีก 4 หลัก ที่กำหนดแทนผลิตภัณฑ์ เช่น 0001 , 0002 
ส่วนที ่5 : ตัวเลขหลักสุดท้ายที่ได้จากการสร้างบาร์โค้ด เรียกว่า ตัวเลขตรวจสอบ (Check Digit) 

 

อย. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) 
ผลิตภัณฑ์ใดที่มีสัญลักษณ์นี้ พร้อมเลขสารบบอาหารอยู่บนฉลาก เป็นการแสดงเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่น
ได้ว่า กระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจาก  สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขสารอาหาร (อย.) ประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก  
ซึ่งแสดงข้อมูล เกี่ยวกับสถานประกอบการ (X) และผลิตภัณฑ์ (Y) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://zenbiotech.co.th/1564) 
 

1 XX แสดงถึงจังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ  
2 X แสดงสถานะของสถานประกอบการและหน่วยงานที่อนุญาต  เลข 1 - 2 หมายถึง

ผู้ผลิต เลข 3 - 4 หมายถึงผู้นำเข้า เลขคี่อนุญาตโดย อย. เลขคู่อนุญาตโดยจังหวัด  
3 XXX แสดงเลขท่ีใบอนุญาตหรือเลขประจำสถานที่ผลิต  
4 XX ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต  
5 X หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์นั้น เลข 1 อนุญาตโดย อย. เลข 2 อนุญาตโดยจังหวัด  
6 XXXX เลขลำดับที่ของผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการนั้น ๆ ที่ได้รับอนุญาตผู้ผลิต/ 

จัดจำหน่าย โดยระบุคำว่า ผลิตโดยหรือนำเข้า และจัดจำหน่ายโดย ในกรณีอาหารนำเข้าให้แสดงชื่อประเทศ
ผู้ผลิต นิยมไว้ตำแหน่งตรงข้ามกับด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ วันผลิต/วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน โดยมี 
คำว่าผลิตหรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน กำกับไว้ 
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3) ลักษณะของตราสินค้าที่ดี [4] 
3.1) ควรง่ายต่อการออกเสียงและจำได้ง่าย (Simple to Spell) 
3.2) ควรมีลักษณะสั้น กะทัดรัด จดจำได้ง่าย (Short and Easy to Remember) ออกเสียงได้

ง่ายมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
3.3) ควรให้จินตภาพของสินค้าแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง (Imaginative) อาทิเช่น ชื่อของ

ยาสีฟันก็ควรจะมีลักษณะแสดงความใกล้ชิด เช่น ยาสีฟันใกล้ชิด 
3.4) แปลกและแตกต่าง (Unusual and Distinctive) โดยไม่ควรใช้คำนามเชิงสามัญ 

(Generic Name) ได้แก่ ชื่อที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น รถยนต์ ก็ไม่ควรใช้ตราสินค้าว่า “รถยนต์” 
เพราะไม่แสดงถึงความแตกต่างของตราสินค้าแล้ว บริษัทอ่ืนก็สามารถใช้แบบเดียวกันนี้ได้ 

3.5) ควรได้ร ับการคุ ้มครองทางกฎหมาย (Protectable) การคุ ้มครองเกิดขึ ้นเมื่อ
ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบได้ 

3.6) เป็นที่ยอมรับของสากล (Universally Acceptable) กล่าวคือ ชื่อสินค้าจะสามารถ
กล่าวโดยไม่เคอะเขินหรือมีคำพ้องกับคำที่มีความหมายไม่ดี 

4) ประโยชน์ต่อเจ้าของตราสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย [2] 
4.1) ใช้แสดงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เมื่อตราสินค้าเป็นที่ยอมรับรู้จักท่ัว ๆ ไป เป็นสิ่งที่

ช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขายสินค้า  ระบบช่วยตัวเอง (self-service) ผู้ซื้อ 
จะตัดสินใจโดยอาศัยความเชื่อถือที่มีต่อตราของสินค้า 

4.2) แสดงถึงความสามารถในการควบคุมตลาดสินค้า ตราสินค้าใดที่เป็นที่รู้จักมาก ๆ เป็น 
ที่ยอมรับโดยทั่วไปย่อมแสดงถึงการมีส่วนแบ่งในตลาดสินค้ามากกว่าตราสินค้าอ่ืน ๆ 

4.3) ช่วยเพิ่มยอดขาย ลูกค้าซื้อสินค้าโดยจำตราได้แม่นยำ เมื่อมีการส่งเสริมการจำหน่ายใด ๆ 
จะกระตุ้นหรือเร่งการซื้อของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น 

4.4) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขาย เนื่องจากลูกค้าตัดสินใจได้รวดเร็วจากตราสินค้า 
4.5) ลดการเปรียบเทียบด้านราคาสินค้า ผู้ซื้อจะยอมรับราคาสินค้าที่สูงกว่าสำหรับ ตราสินค้า

ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ด้วยความเชื่อว่ามีคุณภาพแน่นอนหรือดีกว่าสินค้าที่ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
4.6) ช่วยให้แนะนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดง่ายขึ้น ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่สร้างตราให้เป็น

ที่ยอมรับในตลาดสินค้าได้ เมื่อมีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้าท่ีเป็นที่ยอมรับนั้น ๆ 
 

--------------------- 
 2 การออกแบบบรรจุภณัฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 
https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 มิถุนายน 2564).  

4 โครงสร้างบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/brrcuphanthklxngkradas/2-khorngsrang-brrcu-phanth. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24  
มิถุนายน 2564).  
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5) ประโยชน์ต่อผู้ซ้ือหรือผู้บริโภค [2] 
5.1) ผู้ซื้อสามารถจำแนกประเภท ชนิดของสินค้าในระดับคุณภาพแตกต่างกันของผู้ผลิต 
5.2) ผู้ซื้อทราบว่า “ใคร” คือผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ 
5.3) ช่วยลดเวลาและความพยายามในการแสวงหาซื้อสินค้าท่ีไม่มีตราสินค้า 
 

1.2 คำคมโฆษณาหรือคำขวัญ (Slogan) [5]    
คำขวัญหรือสโลแกน คือ การรวบยอดโดยนำใจความของโฆษณาทั้งหมดมาย่อลงให้เป็น

ข้อความสั้น ๆ เพื่อตอกย้ำให้เกิดความสะดุดใจและจดจำ จึงต้องใช้คำที่น่าสนใจ ควรมีการเล่นคำ และใช้คำ
คล้องจองกับชื่อสินค้า โดยในคำขวัญโฆษณานั้น เรื ่องความสร้างสรรค์จะมาก่อนเรื่องการเก็บใจความให้
ครบถ้วน ดังนั้น เพ่ือให้ได้คำทีน่่าสนใจที่สุด และต้องพยายามรักษาการเสนอประโยชน์ของสินค้าเอาไว้ 

สโลแกนที่ดีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณได้ทันที อีกท้ังยังจดจำได้ง่าย
กว่าข้อความบรรยายสรรพคุณของสินค้านั้น ๆ อีกด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรสร้างสรรค์ สโลแกนสินค้า
ของตนเองให้มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่าง ติดหู ติดปาก ผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

เทคนิคในการตั้งสโลแกนให้ฟังดูน่าสนใจและน่าจดจำ มีดังนี้ 
1) สั้น กระชับได้ใจความ ตรงประเด็น เข้าใจง่ายและไม่ควรยาวมากเกินไป ถ้ามาเป็นประโยค

หรือบทความยิ่งยาวมาก แต่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น 
   คิดจะพักคิดถึง คิทแคท 
   เบอร์ดี้ หนึ่งในใจคุณ 
   เป๊บซี่ เต็มที่กับชีวิต     

เป๊บซี่ ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.brandage.com/article/3593/Pepsi-Generations-) 

--------------------- 
2 การออกแบบบรรจุภณัฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 

https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/mallika/UI/DL/Workshop%20-%20repackaging.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 มิถุนายน 2564).  
3 บรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

http://www.vkk-packaging.com/บรรจุภัณฑ์กระดาษ/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 13 สิงหาคม 2564)  
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  2) เฉพาะเจาะจงและสื ่อความหมายได้ทันที สโลแกนต้องสามารถบอกผู ้ฟังได้อย่าง
ตรงไปตรงมาว่าเป็นธุรกิจอะไร หรือมีอะไรที ่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที ่แตกต่าง  
ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ดังนั้น ไม่ควรใช้สโลแกนซ้ำหรือใกล้เคียง คล้ายคลึงกับสินค้าประเภท
เดียวกันของแบรนด์อื ่น ๆ ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ใช้สโลแกนที่มีความยาว  ความหมายกว้าง
จนเกินไปจนผู้รับสาร ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคุณกำลังพูดถึงสินค้าอะไร ยี่ห้ออะไร สโลแกนที่ดีต้องน่าดึงดูด 
รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของตนเองออกมาได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง เช่น 

โก๋แก ่มันทุกเม็ด 
มายมิ้นท ์พูดแล้วหอม   
ทุกหยดซ่า โซดาสิงห์ เป็นต้น  

 
 

 
 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://salehere.co.th/soda-singha) 

 
  3) ควรเกิดความรู้สึกด้านบวก หรือความรู้สึกดีต่อแบรนด์สินค้า ดังนั้น สโลแกนต้องสามารถทำให้
เกิดความรู้สึกเชื่อถือ รู ้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญ และอยากเข้าไปใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ  
ตัวอย่าง เช่น 

Toshiba นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 
ฮานามิ ข้าวเกรียบรวยเพื่อน 
ลักกี้เฟรม จุดประกายความสุขทุกครัวเรือน เป็นต้น 
 
 
(ท่ีมาภาพประกอบ : 
https://marketeeronline.co/archives/32431) 
 

   4) โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคฟังแล้วรู้สึกว่าอยากซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ทันที การโน้มน้าวใจ 
ลูกค้า อย่างเช่น การเน้นไปทางความคุ้มค่าหรือความสามารถของสินค้าที่บริษัทอ่ืน ๆ ไม่สามารถทำได้หรือ 
ที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Unique Selling Point (USP) ตัวอย่าง เช่น 

ถุงเท้าคาร์สัน ฟอร์มดีไม่มีย้วย   
ฟาร์มเฮ้าส์ หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน เป็นต้น  
(ท่ีมาภาพประกอบ : 
https://www.beartai.com/article/inside-your-   
food/295054 
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   5) เจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้ผู้คนจดจำได้ง่ายขึ้นว่าคุณเน้นขายสินค้าอะไร 
เน้นขายสินค้าให้ใครและเพศอะไร สโลแกนของผลิตภัณฑ์ที่เน้นขายให้กับเพศชาย ตัวอย่าง เช่น 

Arrow เอกลักษณ์เฉพาะเอกบุรุษ 
หรือ จะเป็นสโลแกนของผลิตภัณฑ์ที่เน้นขายให้กับเพศหญิง เช่น 
สวยที่สุดจากข้างใน วาโก้ เป็นต้น 

ข้อควรรู้ก่อนตั้งสโลแกน 

1) จากผลสำรวจคนส่วนใหญ่มักจะชอบสโลแกนที่ไม่มีชื่อแบรนด์พ่วงเข้าไปด้วยมากกว่า 
2) สโลแกนที่ทำเป็นเพลงและใส่เสียงดนตรีเข้าไปจะทำให้ผู้คนจดจำดีมากข้ึน 
3) สโลแกนที่มีการเน้นย้ำบ่อย ๆ จะทำให้ผู้คนจดจำได้ดีขึ้น  

 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ ฉลาก มาตรฐานการบรรจุ [10] 

2.1 พระราชบัญญัติมาตราชั่งวัดตวง  
พ.ร.บ. ฉบับนี้ร่างขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้บริโภคสินค้าตามปริมาณท่ีกำหนด ซึ่งจะ

ได้ผลดีเพียงใดข้ึนอยู่กับความร่วมมือของผู้ประกอบการในการดูแลเอาใจใส่ในการบรรจุสินค้าของตนเองให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

หน่วยที่แสดงปริมาณสินค้าตามมาตรา ชั่ง วัด ตวง ควรใช้ระบบเมตริกและตัวเลขที่ใช้สามารถ
ใช้ตัวเลขอารบิกหรือตัวเลขไทยได้ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร 

2.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและฉลาก 
1) การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ  
ต้องนำอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารก่อน เมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารแล้ว จึงผลิตหรือ
นำเข้า เพ่ือจำหน่ายได้หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจำ 

ประเภทอาหารที่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร แบ่งออกเปน็ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
1.1) อาหารควบคุมเฉพาะ มี 39 ประเภท 
1.2) อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานมี 9 ประเภท 
1.3) อาหารที่กำหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากมี 2 กลุ่มคือ 

(1) กลุ่มอาหารที่ต้องส่งมอบฉลากให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  พิจารณาก่อนใช้ 
(2) กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องส่งมอบให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณา 
 
 

--------------------- 
10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณัฑ์ และความสำคัญที่นักธุรกิจ SMEs ควรรู้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://hongthaipackaging.com/blog/packaging-related-laws/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 20 สิงหาคม 2564). 
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2) การขอขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร 
อาหารควบคุมเฉพาะที่กำหนดคุณภาพ และที่กำหนดให้มีฉลากต้องขอขึ้นทะเบียนอาหาร 

และขออนุญาตใช้ฉลาก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำการผลิต อาหารที่ต้องขออนุญาตใช้ฉลากมีอาหาร 4 กลุ่ม คือ 
2.1) อาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่ไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน คือ มีเครื่องจักร

ตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือคนงาน 7 คนข้ึนไป 
ฉลากอาหารที่ใช้ของกลุ่มนี้จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร “ผ” โดยที่ “นป” หมายถึง น้ำปลา 

และ “ช” หมายถึงน้ำส้มสายชู ซึ ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะใน  39 ประเภท ในกรณีที่ผลิตจากผู ้ผลิตใน
ประเทศท่ีไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้อักษรย่อ “ฉผ” หมายถึง ฉลากผลิต 

ดังนั ้น บนทะเบียนฉลากอาหารจะกลายเป็น  “ฉผนป” และ “ฉผช” ตามลำดับ  
ส่วนหมายเลขท่ีตามคือหมายเลขท่ีและปีท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากอาหารนั้น ๆ 

อาหารที่นำเข้าจะใช้อักษร “ส” แทน “ผ” และ “ฉผ” 
ในปี พ.ศ. 2536 กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ขึ ้นทะเบียนที่สำนักสาธารณสุข

จังหวัดของแต่ละที่ได้ ดังนั้น จึงเกิดตัวอักษรตัวย่อของจังหวัดนำหน้าอักษรรหัส เช่น การขอขึ้นทะเบียนฉลาก
อาหารที่นครปฐมจะมีตัวอักษรย่อ นฐ. ระบุไว้ในเครื่องหมาย อย. ด้วย 

2.2) อาหารที่ถูกกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
2.3) อาหารที่ถูกนำเข้าประเทศเพ่ือจำหน่ายซึ่งไม่ใช่อาหารควบคุมเฉพาะ 
2.4) อาหารอื่นที่มีการจำหน่ายและรัฐมนตรีออกประกาศ กำหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมี

ฉลาก คือ อาหารประเภทท่ี 1 ที่ 2 และบางส่วนของประเภทที่ 4 ตามที่ประกาศกำหนด ต้องมีฉลากที่ได้รับ
อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- เครื่องหมายเลขทะเบียนหรือเลขอนุญาต 
- น้ำหนักสุทธิหรือปริมาณสุทธิ 
- ชื่อภาษาไทย 
- ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 
- การระบุส่วนประกอบหรือวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร 
- ระบุวันที่ผลิตหรือวันที่หมดอายุ 
- ชื่อผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้นำเข้าพร้อมที่อยู่ 
- คำแนะนำในการเก็บรักษาและในการปรุงอาหาร หรือการเตรียมเพ่ือบริโภค 
- ข้อควรระวังหรือคำเตือนและวิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน 
- สัญลักษณ์รหัสแท่ง 

 
2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย 
ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่จัดขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรง 
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เนื่องจากกฎหมายอื่น ๆ ที่บัญญัติขึ้นควบคุมผู้ประกอบธุรกิจนั้น เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ทางอ้อม ผู้บริโภคจึงไม่อาจใช้สิทธิในการฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจต่อศาลอาญาได้ ส่วนการดำเนินการทางแพ่ง
ก็เป็นภาระและเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะดำเนินคดีด้วยตัวเองได้ 

วิธีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ  2522 ได้บัญญัติให้องค์กรของรัฐ
มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแล และประสานการปฏิบัติติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ให้ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิร้องเรียน เพื่อขอให้ได้รับการพิจารณาและ
ชดเชยความเสียหายเมื่อถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

1) สิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 4 ข้อดังนี้ 
1.1) สิทธิที่ได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า

และบริการ 
1.2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการโดยปราศจากการผูกขาด 
1.3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
1.4) สิทธิที่จะได้ชดเชยความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

2) องค์กรของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีการแบ่งการคุ้มครองผู้บริโภค 
2.1) การโฆษณา (มีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา) 
2.2) ด้านฉลาก (มีคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก) 
มีคณะอนุกรรมการย่อยลงไปอีก เพ่ือสอดส่องดูรับเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาความผิดที่เกิดข้ึน 

3) การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยฉลากสินค้า 
ฉลากตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 กำหนดให้หมายความถึง 

“รูปรอยประดิษฐ์กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะ
บรรจุหีบห่อ บรรจุสินค้า หรือสอดแทรกไว้รวมกับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า” 
รวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้า พร้อมทั้งป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า หรือภาชนะบรรจุ
หีบห่อที่บรรจุสินค้านั้น 

สินค้าควบคุมฉลากจากต่างประเทศที่นำเข้ามาขายในประเทศไทย ต้องทำฉลากเป็น
ข้อความภาษาไทยมีความหมายตรงกับข้อความในภาษาต่างประเทศ โดยระบุชื่อพร้อมสถานที่ประกอบการ
ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าสินค้านั้น และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามประกาศที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของสินค้า 

สินค้าท่ีกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก มีดังนี้ 
(1) สินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ 
(2) สินค้าท่ีประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจำ 
(3) สินค้าท่ียังไม่มีกฎหมายควบคุม 
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2.4 พระราชบัญญัติมาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ “สมอ.” เป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก.) การรับรองระบบคุณภาพและ
รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับองค์กรที่เกี ่ยวข้องทั้งโลก เช่น องค์การค้าระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือ ISO) องค์การโลก (World 
Trade Organization หรือ WTO) และองค์กรอื่น ๆ 

ทำการจัดระบบการจัดหมวดหมู่เป็นไปตามที่  ISO และประกาศใช้ครั ้งแรกในปี พ.ศ. 2535  
โดยแยกหมวดหมู่สาขาวิชาออกเป็น 40 สาขา แต่หมายเลขไม่ได้เรียงกัน โดยมีสาขาวิชาการบรรจุหีบห่อและ
การแจกจ่ายสินค้าอยู่สาขาท่ี 55 ส่วนเทคโนโลยีอาหารอยู่ในสาขาที่ 67 

มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ ข้อกำหนดทางวิชาการที่
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด   
 
 
คลิปวีดิโอที่ 3 เรื่อง ออกแบบฉลากอย่างไรให้ปัง 
สามารถดาว์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67



หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

68 
 

ใบงานที่ 5  
เร่ือง การสร้างตราสินค้า (Brand Building) เพ่ือการรับรู้ 

 
คำชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านการสร้างตราสินค้า (Brand Building) เพื่อการ

รับรู้แล้ว จงตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  
 

1. จงอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Building) เพ่ือการรับรู้ และองค์ประกอบมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายคำคมโฆษณาหรือคำขวัญ (Slogan) มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ เช ่น กฎหมายลิขสิทธิ ์ ฉลาก มาตรฐานการบรรจุ   

มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 5 เร่ือง การสร้างตราสินค้า (Brand Building) เพ่ือการรับรู้ 
 
1. จงอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Building) เพ่ือการรับรู้ และองค์ประกอบมีอะไรบ้าง 
ตอบ  ตราสินค้า คือ สิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดและเสริมคุณค่าให้กับสินค้านั้น ๆ 
รวมทั้งสร้างความจงรักภักดีของผู้บริโภคให้มีต่อสินค้าอย่างยาวนาน เนื่องจากการที ่ผู้บริโภคได้พบเห็น 
ตราสินค้านั้นตลอดเวลา ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า และเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็จะเกิดความชอบ
นำไปสู่ความไว้วางใจ และการจะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั ้นในที ่สุด และยังหมายถึง ชื่อ ข้อความ 
สัญลักษณ์ หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายที่
แสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ตราสินค้าหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน ดังนี้ 

1. ชื่อตรา (brand name) ส่วนของตราที่เป็นชื่อ หรือคำพูด หรือข้อความ ซึ่งออกเสียงได้ เช่น 
ซันโย ฟิลิปส์ 

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) คือ ชื่อของสินค้าที่บ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าว่าสินค้าเป็น
อะไร จัดอยู่ในประเภทไหน ควรตั้งชื่อไม่ยาว และมีความเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้และรับรู้ได้
ทันท ี[3] 

3. เครื่องหมายตราสินค้า (brand mark) ส่วนหนึ่งของตราซึ่งสามารถจดจำได้แก่ การออกเสียง
ไม่ได้ ได้แก่ สัญลักษณ์ รูปแบบที่ประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสันที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายต่าง ๆ 
เหล่านี้ 

4. เครื ่องหมายการค้า (trademark) ส่วนหนึ ่งของตราหรือตราที ่ได ้จดทะเบียนการค้า  
เพ่ือป้องกันสิทธิตามกฎหมายแต่ผู้เดียว 

5. รายละเอียดของสินค้า คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที ่เป็นข้อความในเชิงประชาสัมพันธ์ บรรยาย
สรรพคุณของสินค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับสินค้า เช่น ที่มาและความหมายของสินค้า  ราคา 
สโลแกนของสินค้า เป็นต้น 

6. รูปภาพและส่วนประกอบสินค้า เป็นรูปภาพของสินค้าที่ใช้แสดงให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้ามาก
ขึน้และเป็นการแจกแจงรายละเอียดส่วนประกอบของสินค้า ว่าทำมาจากอะไร ใช้ในอัตราส่วนเท่าใด 

7. ขนาดและการบรรจุ คือ ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ทราบว่ามี
ขนาดและปริมาณเท่าใด ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

8. ข้อมูลทางโภชนาการ คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงสารอาหารและปริมาณของสารอาหาร มักจะเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ และอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็ก  
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งจะระบุว่า
ผลิตภัณฑ์นี้มีปริมาณสารอาหารประเภทใดบ้าง และร่างกายมีความต้องการสารอาหารแต่ละประเภทใน
ปริมาณเท่าใด 

9. คำเตือน หรือ ข้อควรระวังในการบริโภค จะเป็นตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร มักจะ
พบในบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มที่ผสมสารคาเฟอีน 
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10. ข้อมูลที่ต้องใส่ตามกฎหมาย  
- วันที่ผลิตและวันหมดอายุ 
- วันที่ควรบริโภคก่อน 
- ข้อแนะนำ ขั้นตอนหรือวิธีใช้ของสินค้า 
- เครื่องหมาย อย./มอก. 
- บาร์โค้ด 
- คุณค่าทางโภชนาการ 
- ราคาของสินค้า 

11. ชื่อผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นการบ่งบอกถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้า ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ว่ามีที่มา
จากไหน บริษัทไหน และสถานที่ตั้งโรงงานผลิตหรือโรงงานที่นำเข้า เบอร์โทรติดต่อทางบริษัท 

12. ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค คือ รายละเอียดที่ใช้ติดต่อกับผู้บริโภคของผู้จำหน่าย เพื่อให้บริการ
ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้บริโภคท่ีได้ทำการซื้อสินค้าและบริโภค 

13. ลิขสิทธิ์ (copyright) สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ 
14. โลโก้ (logo) เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของกิจการหรือองค์การหนึ่ง ๆ 

 
2. จงอธิบายคำคมโฆษณาหรือคำขวัญ (Slogan) มาพอสังเขป 
ตอบ  คำขวัญหรือสโลแกน คือ การรวบยอดโดยนำใจความของโฆษณาทั้งหมดมาย่อลงให้เป็นข้อความสั้น ๆ 
เพื่อตอกย้ำให้เกิดความสะดุดใจและจดจำ จึงต้องใช้คำที่น่าสนใจ ควรมีการเล่นคำ และใช้คำคล้องจองกับชื่อ
สินค้า โดยในคำขวัญโฆษณาน้ัน เรื ่องความสร้างสรรค์จะมาก่อนเรื่องการเก็บใจความให้ครบถ้วน ดังนั้ น 
เพ่ือให้ได้คำที่น่าสนใจที่สุด และต้องพยายามรักษาการเสนอประโยชน์ของสินค้าเอาไว้ 

สโลแกนที่ดีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณได้ทันที อีกทั้งยังจดจำได้ง่ายกว่า
ข้อความบรรยายสรรพคุณของสินค้านั้น ๆ อีกด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรสร้างสรรค์ สโลแกนสินค้าของ
ตนเอง ให้มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่าง ติดหู ติดปาก ผู้บริโภคให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 
3. จงอธิบายกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับบรรจุภ ัณฑ์ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ ์ ฉลาก มาตรฐานการบรรจุ   
มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร 
ตอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญ เช่น พระราชบัญญัติมาตราชั่งวัดตวง พ.ร.บ. ฉบับนี้
ร่างขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าตามปริมาณที่กำหนด   ซึ่งจะได้ผลดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือของผู ้ประกอบการในการดูแลเอาใจใส่ในการบรรจุส ินค้าของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย   
และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ  2522 ได้บัญญัติให้องค์กรของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม
กำกับดูแล และประสานการปฏิบัติติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเป็น
หน่วยงานที่ให้ผู ้บริโภคได้ใช้สิทธิร้องเรียน เพื่อขอให้ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเมื่อถูกผู้
ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

70



หลักสูตรการออกแบบ/

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

ใบความรู้ที่ 6 
เร่ือง การสร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

 
1. ความหมายของอัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน เป็นส ำนึกที่
บุคคลรับรู้และรู้ว่าตัวเขาคือใคร มีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม และ
ลักษณะนิสัยอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่น กลุ่มอ่ืน สิ่งอื่น อย่างไร (สุจรรยา โชติช่วง, (2554)) [1]  

อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล องค์กร สังคม 
ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไป
หรือสากลกับสังคมอื่น ๆ หรือหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์” จึงเหมาะจะ
นำมาใช้หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า ซึ่งเป็นความหมายแรกตามพจนานุกรมนั่นเอง [2] 

อัตลักษณ์ (หรือ Identity) คือ อัตลักษณ์ขององค์กร หรืออัตลักษณ์ของตราสินค้า หรือแบรนด์ต่าง ๆ  เป็น
ภาพลักษณ์ ความคิด และรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคได้รับจากตราสินค้าหรือแบรนด์ แต่เมื่อลองสังเกตดูจะ
พบว่า ในการเอ่ยถึงองค์กรบางองค์กร หรือแบรนด์ชั้นนำจำนวนมาก ทั้งที่เป็นองค์กรหรือแบรนด์สากล หรือแม้แต่
องค์กร หรือแบรนด์ที่เป็นที ่รู ้จักอย่างแพร่หลายภายในประเทศ อาทิเช่น ธนาคารออมสิน บริษัทการบินไทย 
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ย่อมทำให้ผู้บริโภคเห็นภาพชัดว่าองค์กรเหล่านั้นให้บริการในด้านใด มีความโดดเด่นในการ
ให้บริการอย่างไร มีตราสัญลักษณ์ (Logo) แบบไหน มีการใช้สีเพ่ือแสดงออกในการเป็นตัวแทนที่สร้างการจดจำเป็นสีใด 
ซ่ึงสิ่งเหล่านี้คือ อัตลักษณ์ขององค์กร หรือตราสินค้า หรือแบรนด์ที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำและสร้างความโดดเด่นในแง่
ของการแข่งขัน [2] 

ดังนั้น อัตลักษณ์ (Identity) คือ คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน เช่น 
เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอื่น ๆ หรือ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้นที่ทำให้สิ่งนั้นโดดเด่นขึ้นมาหรือแตกต่างจากสิ่งอ่ืน และสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเราหรือพวกเรา
แตกต่างจากเขา หรือพวกเขา หรือคนอ่ืน ไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียว แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมาเป็น
ตัวเราและพวกเรา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยสังคม (Social Construct) [3] อัตลักษณ์จึง
จำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความเหมือนระหว่างพวกเราหรือคนอ่ืน (ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2550) [4] 
…………………………………. 
 1 สุจรรยา โชติช่วง. (2554). การศึกษาสภาพการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิยาลัยนเรศวร. 

2 อัตลักษณ์สร้างอย่างไร ให้ปัง! (ตอนที่ 1). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://bsc.dip.go.th/th/category/marketing2/sm-buildingegosteals1. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 13 สิงหาคม 2564). 
 3 Hornby, A. S. (2001). Oxford advanced learner’s dictionary (6th ed). Oxford : OxfordUniversity Press. 
 4 ฉลาดชาย รม ิตานนท ์ .  (2550). อ ัตล ักษณ ์ว ัฒนธรรม และการเปล ี ่ ยนแปลง.  คณะส ั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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2. วิธีคัดเลือกอัตลักษณ์ที่เหมาะสมในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 
การคัดเลือกอัตลักษณ์เป็นงานออกแบบที่มีความเชื่อมโยงกัน เรียกง่าย ๆ  ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหรือท้องถิ่น การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนหรือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นประโยชน์
ต่อภาพลักษณ์ชุมชนหรือท้องถิ ่น ทำให้เกิดความรู ้ส ึกนึกคิดในทางเดียวกัน สร้างการจดจำและทำให้  
การท่องเที ่ยวมีอรรถรสและเกิดทัศนียภาพที่สวยงามให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น  การได้มีโอกาสออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้นทุนจากภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ชุมชน
หรือท้องถิ่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ จำเป็นต้องค้นหาองค์ความรู้ดั้งเดิมก็คือภูมิปัญญาที่สืบทอด
กันมานั่นเอง นำกรรมวิธีนั้นมาเสริมสร้างอัตลักษณ์คือตัวตนของชุมชนหรือท้องถิ่น ผสมผสานให้เกิดความลงตัว 
จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของชุมชนหรือท้องถิ่น  และชุมชนหรือท้องถิ่นก็มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ร่วมกันนั่นเอง มีการหาความเหมือนร่วมกันของชุมชนหรือท้องถิ่น โดยการใช้หลักของ
การใช้สิ่งที่ชุมชนหรือท้องถิ่น และผู้คนมีเหมือน ๆ กันในหลาย ๆ ด้าน และสิ่งเหล่านั้นก็เป็นที่จดจำได้ของ
ผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งจะมองได้ในมุมต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจง่าย ๆ 4 หัวข้อ ได้แก่ อัตลักษณ์ (Identity) สัญลักษณ์ 
(Symbol) วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) และวิถีชีวิต (Lifestyles) [5] 

2.1 อัตลักษณ์ (Identity) สิ ่งที ่ชุมชนมีความเหมือนร่วมกันเป็นส่วนใหญ่  มีความโดดเด่นและ
แตกต่างจากชุมชนอื่น เช่น รูปร่างหน้าตา ภาษา นิสัยใจคอ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.pinterest.com/pin/254875660137555033/) 
…………………………………. 

 5 อัตลักษณ์-ภูมิปัญญา-ผลิตภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/sm-egoknowhowproduct1. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 13 สิงหาคม 2564). 
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2.2 สัญลักษณ์ (Symbol) ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น สถานที่ในสภาพ
ธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างทั้งเก่าและใหม่ โบราณวัตถุ เป็นต้น 

 

       
 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.123rf.com/photo_99546431_vector-thai-food-restaurant-menu-

template-.html?vti=n7lmtvkfcrbyy1mxeb-3-23) 
 
2.3 วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) การสืบสานสิ่งต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ทำมา

ต่อเนื่อง เช่น งานประเพณี และงานบุญต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.facebook.com/pg/Punsib-Pleon-ta-694372207369640/posts/) 
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2.4 วิถีชีวิต (Lifestyles) ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น การทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็จะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น 
 

  
 
 
 

 
เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ แล้ว นักออกแบบต้องประมวลอัตลักษณ์และนำมาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบ

งานออกแบบผลิตภัณฑ์เริ่มจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น การทำลวดลาย สี องค์ประกอบอื่น ๆ  
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนหรือท้องถิ่น มีการถอดการทำลวดลาย สี องค์ประกอบอื่นเด่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น
การนำลวดลายไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ จะทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์ร่วม  มีความเข้มแข็งในแบรนด์นั้น  
เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม โดยมีการสร้างเครือข่ายพึ่งพากันในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การใช้วัตถุดิบซึ่งกันและกัน 
การช่วยกันจัดจำหน่ายสินค้าและการแชร์ภูมิปัญญา เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://shopee.co.th/King-
Power-Selection-มะพร้าวอบกรอบ-รสดั้งเดิม-40กรัม-

i.239367065.5223426595) 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : 
https://www.gangbeauty.com/variety/125691) 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.pinterest.com/pin/372321094198127149/) 
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เนื่องจากอัตลักษณ์เป็นสิ่งที ่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่า สินค้าและองค์กรมีคุณภาพ  
มีการควบคุม มีรูปแบบ มีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวทุกแห่ง นอกจากนี้การกำหนดอัตลักษณ์ยังมีส่วนช่วยองค์กร
ในด้านต่าง ๆ โดยได้แบ่งองค์ประกอบต่าง ๆ ไว้ อาจสรุปเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ๆ ไดว้่า [6]  

1. แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity) แสดงถึงความเป็นแก่นของตราสินค้าโดยแก่นของอัตลักษณ์
จะประกอบไปดว้ยส่วนที่ทำให้ตราสินค้าเป็นอัตลักษณแ์ละมีคุณค่า  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.pinterest.com/pin/511862313896979922/) 
…………………………………. 

6 อะไรคือ “เอกลักษณ์ตราสินค้า” (Brand Identity) . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
http://utcc2.utcc.ac.th › brandthaicenter.  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 13 สิงหาคม 2564). 
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2. ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้องค์กรมีลักษณะ 
รูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตวิญญาณบ่งบอกถึงความที่เป็นการสะท้อนให้เห็น
ภาพที่เป็นจุดยืน เช่น สโลแกน สัญลักษณ์ หรือรวมไปถึงตัวผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
การออกแบบอัตลักษณ์ส่วนที่สำคัญที่สุดของ (Core Identity) คือ ความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องของ

รูปแบบกราฟิกต่าง ๆ เพราะฉะนั้นระหว่างทางที่ออกแบบต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่า แนวทางที่เราทำอยู ่นั้น
ต่อเนื่องกัน เป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันหรือไม ่ซ่ึงการออกแบบ CI มีองค์ประกอบดังนี้ โลโก ้ทุกสิ่งเริ่มต้นที่โลโก้  
   
 
 
 
 
 
 
 

ตามลิงค์ไปศึกษาวิธีการสร้างโลโก้แบบไม่ยุ่งยากได้เลย รูปแบบตัวอักษร ตัวอักษรที่ดีที่สุดควรอ่าน
ง่ายในทุกสถานการณ ์เลือกหยิบมาใช้กบัผลผลิตของเราไม่ควรมากกว่า 2 - 3 ฟอนต์ และควรกำหนดไปเลยว่า
ฟอนต์แต่ละแบบ แต่ละขนาดใช้กับตัวหนังสือประเภทไหนซึ่งมีไม่ก่ีอย่าง คือ Display Head  Subhead และ 
Content ชุดสีที่จะใช้ก็เป็นไปตามความเหมาะสมพยายามกำหนดให้ไม่เกิน 3 - 5 สี เครื่องใช้ประจำ นอกจากโลโก้
แล้วเรายังต้องนำ Logo/Graphic ไปวางบนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีรูปลักษณ์ที่ดี ถ้าบรรจุภัณฑ์เป็นเซ็ตที่ก็จำเป็นต้องมี
รูปแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง (Emojoez, (2558)) [7] 

…………………………………. 
7 Emojoez. (2558). เรียนรู้การสร้าง Corporate Identity ใหB้randing. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://idxw.net/2015/05/27/เรียนรู ้การสร้าง-coporate-indentity-ให้-brandin/. (วันที ่ส ืบค้นข้อมูล 13 สิงหาคม 
2564). 

(ที่มาภาพประกอบ : 
https://en.99designs.fr/inspiration/logos/thailand) 

 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.package-
dd.com/tag/รับผลิตกล่องผลไมอ้บแห้ง/) 

(ที่มาภาพประกอบ : 
http://elearning.lampangvc.ac.th/moodle/course/info.php?id=105) 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.vectorstock.com/royalty-
free-vector/tea-logo-thai-logo-thai-logo-vector-31552971) 
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3. วิธีการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
วิธีการศึกษาอัตลักษณ์ สามารถดำเนินการได้โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชน เป็นการศึกษาสภาพบริบทของชุมชนจากเอกสาร งานวิจัย 
หรือจากภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือชาวบ้าน และความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น เพื่อให้ได้ความรู้พื้นฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนในการสร้าง
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน  
ที่เป็นอัตลักษณ์ เมื่อผู้บริโภคเห็นโลโก้ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์จะทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น  
การทำมาหาเลี้ยงชีพทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นกระบวนการ
สร้างแบบบรรจุภัณฑ์จากการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาบริบทชุมชน และการศึกษาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่มีต่อรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และลวดลายกราฟิกที่แสดงถึงอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  เมื่อมีการ
ออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรมีการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต 
กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์  เพื่อนำมาปรับปรุง
พัฒนาอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนมีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต่อไป 
 
4. กรณีศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 

4.1 การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ดูแล
เส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก [8] 

1) เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร โดยการเลือกใช้ขวด
พลาสติกใส ทำจากวัสดุพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ฝาปิดเป็นแบบหัวปั้ม ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร  

2) ออกแบบลวดลายกราฟิก ได้มาจากผ้าทอลายดอกปีบ ซึ ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองจังหวัด
พิษณุโลก นำลวดลายนี้มาออกแบบใหม่ให้เป็นพื้นหลังของฉลาก และใช้ดอกปีบซึ่งเป็นดอกไม้ของต้นไม้ประจำ
จังหวัดมาผสมผสานกับภาพประกอบ ที่แสดงถึงส่วนผสมหลักของสมุนไพรที่อยู่ในแชมพูและครีมนวดผม  
โดยออกแบบให้ดูทันสมัย และบ่งบอกความเป็นตัวตนของจังหวัดพิษณุโลก (Srihirun, (2017))  

 
 
 

…………………………………. 
8 การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย 

บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/91252/71656. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 13 สิงหาคม 2564). 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/91252/71656) 
 

การศึกษานี ้ เป็นตัวอย่างของการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ ่น  คือ ผ้าทอพื ้นเมืองและดอกปีบ 
มาผสมผสานและออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์  

4.2 การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต จังหวัดภเูก็ต[9] 
1) เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลสดสับปะรดภูเก็ต โดยเลือกใช้โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์

เป็นกระดาษลูกฟูกลอน E มีแกนกลาง กระดาษลูกฟูกลอน C บรรจุภัณฑ์เจาะรูทรงกลม จำนวน 14 ช่องเล็ก ๆ ที่มี
ขนาดต่างกัน เพื่อชะลอการสุกของผลสับปะรด การบรรจุเก็บตัวจุกและก้านสับปะรดไว้ มีหูหิ้ว ขนาดบรรจุ 2 ผล 
น้ำหนักบรรจุ 3 กิโลกรัม 

2) การออกแบบลวดลายกราฟิกได้มาจากลักษณะโครงสร้างของสับปะรดภูเก็ต ซึ่งเป็นพืช  
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต โดยนำลวดลายนี้มาออกแบบใหม่ให้เป็นพื้นหลังของบรรจุภัณฑ์  
มาผสมผสานกับแผนที่จังหวัดภูเก็ต ระบุพื้นที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต  
โดยออกแบบให้ดูทันสมัยและบ่งบอกความเป็นตัวตนของจังหวัดภูเก็ต  การใช้สีสัน พื้นหลัง และตัวอักษร
ต้องการสื่อถึงผลิตภัณฑ์ 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/download/124637/94485/)  

 
ในทำนองเดียวกัน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ ได้นำพืช

ประจำจังหวัดภูเก็ต คือ สัปปะรด มาผสมผสานกับการออกแบบกราฟิกบนกล่องกระดาษลูกฟูก 
จากกรณีศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในการสร้างอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์นั้น ควรให้ความสำคัญกับ 
1. เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
2. การเลือกใช้วัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่นำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเชื่อมโยงได้อย่างผสมกลมกลืน 

บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ที่สร้างแรงจูงใจต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
 

5. แนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
 การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นจุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ  
วัฒนธรรม และวิถีไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ศักยภาพของตนเองเป็นทุน การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การนำแนวคิดมาใช้ต้องศึกษาให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันสามารถสร้างแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรร จุ
ภัณฑ์สู่คุณค่าของสินค้าและได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในแต่ละชุมชน แต่ละตำบล สู่ระดับภูมิภาค ก็มีประวัติศาสตร์  
ความเป็นมาและความน่าสนใจที่แตกต่างกัน และสามารถสื่อภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ตรงตามความ
ต้องการบรรจุภัณฑ์ในบริบทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์นั้น การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จึง
จำเป็นต้องกำหนดแนวคิดในการออกแบบเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ได้ดังนี้ 
 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 ก่อนที่จะสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จะต้องทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์
เป็นแบบใด เช่น เป็นอาหาร ผัก ผลไม้ ของใช้หรือของตกแต่ง ลักษณะของผลิตภณัฑ์มีคุณสมบัติอย่างไร เป็น
ของเหลว ของแข็ง หรือเป็นผง ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นล้วนมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตจึงจำเป็น
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จะต้องทำความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างละเอียดก่อน จนเกิดความเข้าใจแล้วจึงเลือกวิธีการออกแบบ
สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์นั้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้พอยกตัวอย่างมาพอสังเขป คือ 
 5.1 ผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้รับประทานหรืออาหารนั่นเอง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่
จะนำมาห่อหุ้ม จำเป็นต้องตอบสนองต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งแต่ละชนิดสามารถแบ่งตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ได้แก่ 
  5.1.1 อาหารชนิดน้ำหรือเครื ่องดื ่ม เพื ่อเสริมสร้างอัตลักษณ์การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
จำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อคุณสมบัติของอาหาร ซึ่งยังสามารถแบ่งเป็นรายละเอียดย่อยลงไป 
เช่น เครื่องดื่ม ที่พบเห็นจะเป็น น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ก็จะต้องให้สามารถเก็บ
รักษาคุณภาพเครื่องดื่มต่างๆ ได้ดี โดยไม่ทำให้เครื่องดื่มเหล่านั้นเสียคุณค่า มีฝาปิดมิดชิด ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์
รั่วซึมออกมา ไม่ให้สิ่งอื่นเข้าไปเจือปนในเครื่องดื่มได้ บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ พบว่าจะเป็น ขวดต่าง ๆ เช่นขวด
แก้ว ขวดพลาสติก หรือแก้วพลาสติก มีอยู่ 2 ชนิด หลัก ๆ คือ ขวดสีขาวขุ่น ทำจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน 
(Polyethylene) หรือ PE และขวดใสไม่มีสีทำจากพลาสติก ชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Poly Ethylene 
Terephthalate) หรือ ขวด PET ซึ่งจะมีความใส  

   
(ที่มาภาพประกอบ : https://www.naadengcafe.com/plastic-bottles-factorys/) 

    

ปัจจุบันนี้นิยมใช้กันมากกว่าขวดแบบขาวขุ่น ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านขายบรรจุภัณฑ์ แต่ 
ถ้าสามารถนำบรรจุภัณฑ์แก้ว หรือขวดพลาสติดมาใส่แนวคิดที่เกิดจากการนำวัสดุ เช่น ไม้ไผ่ มา เชือก ใบไม้ 
หรือผักตบชวา ใช้ในการสร้างสรรค์ เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความแปลกใหม่ และเกิดอัตลักษณ์ในเการจดจำ 
เพ่ิมมูลค่า ผู้ประกอบการก็สามารถทำได้ 
 

  
 
 
 
 
 

(ที่มาภาพประกอบ : https://greenwave.atimeonline.com/healthylifestyle/detail/1417) 
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   5.1.2 อาหารเหลว อาหารเหลวจะเป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำแต่ไม่เหลวเหมือนน้ำ จะมี
ความข้นอันเกิดจากความเหนียวของแป้งชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สาคูเปียก ข้าวเหนียวเปียก ขนมเต้าส่วน โจ๊ก หรือ
ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่ทนต่อการรั่วใหลของของเหลวเหล่านนี้  รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่พบ จะเป็นโฟมซึ่งมีหลายขนาด มีตั้งแต่ 1-2 ช่องใส่ แต่โฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ต้องใช้
ระยะเวลานานเป็นร้อยปี  
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.sanook.com/men/6049/) 
 

   วัสดุอีกชนิดหนึ่งคือกระดาษเคลือบพลาสติก มีตั้งแต่ 1-4 ช่องใส่ สามารถบรรจุอาหารได้
อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กล่องกระดาษใส่อาหารร้อน หรือ กล่องกระดาษใส่อาหารแช่แข็ง เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ สามารถทำการพิมพ์สอดสีได้ง่าย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันจะนำพลาสติก
ชีวภาพมาเคลือบลงบนกระดาษ เพ่ือให้สามารถใส่อาหารได้ดี และย่อยสลายได้ 
  ในอีกมุมมองหนึ่งในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยโบราณ 
จะเห็นว่ามักนิยมนำใบตอง หรือใบไม้ ไม้ไผ่ มาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ปัจจุ บันยัง
พบเห็นได้ตามท้องตลาด หรือเราสามารถผสมผสานแนวคิดโดยนำบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก โฟม กระดาษเคลือ
พลาสติก นำมาประยุกต์ต่อยอดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของบรรจุภัณฑ์ก็ได้  หรือสามารถนำวัสดุอื ่นที่
เป็นวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นนำมาใช้ก็ได้ เช่น ภาชนะดินเผา หรือบางท้องที่อาจนำไม้ไผ่ หรือ กะลามะพร้าว มา
ใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารเหล่านี้ เป็นต้น 
 
 
 
   

  
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://greenwave.atimeonline.com/healthylifestyle/detail/1417) 
 
  5.1.3 อาหารชนิดเปียก จะพบในรูปแบบอาหารนึ่ง หรือสลัด เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์การ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อคุณสมบัติของอาหาร ซึ่งยังสามารถแบ่งเป็น
รายละเอียดย่อยลงไป เช่น ขนมเปียกปูน ขนมต้ม ข้าวต้มมัด การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ก็จะต้องให้สามารถเก็บ
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อาหารต่างๆ ได้ดี โดยไม่ทำให้อาหารเหล่านั้นเสียคุณค่า และไม่ให้สิ่งอื่นเข้าไปเจือปนในอาหารเหล่านั้นได้ 
บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้จะเป็น ถ้วยแบบมีฝาปิด บรรจุภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ พบว่าเป็นประเภท โฟม พลาสติก 
กระดาษเคลือบพลาสติก 
  ในการใช้บรรจุภัณฑ์ ยังมีอีกหลายแนวทางที่สามารถเลือกนำมาใช้เพื่อการจัดจำหน่าย ด้วย
วิธีการสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ นำมาประยุกต์กับวัสดุที่นิยมในปัจจุบัน เราก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้
เกิดรูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ เช่นการนำใบตอง (หรือใบกล้วย) นำมาใช้ห่อผลิตภัณฑ์แล้วนำกระดาษที่
สามารถพิมพ์ชื่อร้านค้ามาตกแต่งให้ผู้ซื้อสามารถจดจำได้ หรืออาจนำวัสดุจากใบลาน ในมะพร้าว ไม้ไผ่ มา
ตกแต่งเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ก็ได้ 
 

   
 

(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_105199) 
 
  5.1.4 ผลิตภัณฑ์ที ่ไม่ใช่เครื ่องดื่ม ที่พบเห็นจะเป็นกลุ่มเครื่องปรุงจากสมุนไพร ได้แก่ 
น้ำปลา ซอส เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อความเป็นกรด เป็นด่าง รูปแบบบรรจุภัณฑ์
จะต้องบรรจุลงขวดที่สามารถป้องกันแสงแดด บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ พบว่า เป็นชนิดขวดพลาสติก ในกลุ่ม PET ด้วย
มีคุณสมบัติ คือ เป็นขวดพลาสติกใสๆ มองทะลุได้ เช่น ขวดน้ำเปล่า ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำมันพืช และขวด
เครื่องปรุงอาหาร ให้เราจำสัญลักษณ์ เบอร์ 1 จะสามารถสังเกตได้บริเวณก้นขวด 
 

 
 

 
   
 
 
 

 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.posttoday.com/pr/350050) 
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เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และด้วยสาเหตุทีบ่รรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที่ปกป้อง 
ไม่ให้แสงแดดทำลายคุณสมบัติของสมุนไพร และรสชาดได้ วัสดุที่สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถหา
ได้ในท้องถิ่นอาจเป็น ขวดดินเผาหรือเซรามิกส์ นำมาตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผักตบชวา เชือก หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ
นำมาห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือแก้ว ก็ได้ 
 

   
 
   
 
 
 
 
 
(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.pinterest.com/pin/356910339201257693/) 
(ท่ีมาภาพประกอบ :  http://taxclinic.mof.go.th/) 
 

5.1.5 ผลิตภัณฑ์อาหารแบบนำพาชนิดพร้อมทาน ยังแบ่งออกเป็น 
   (1) อาหารพร้อมทานกึ่งเปียก เช่น ข้าวผัดต่างๆ หรือข้าวราดแกง โดยมากจะพบ
ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โฟม กระดาษเคลือบพลาสติก หรือพลาสติก มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำพา และ
สามารถแกะทานได้สะดวก และรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์อาหารที่พบ ได้แก่ ข้าวผักทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์
บรรจุภัณฑส์ามารถนำวัสดุจากท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เป็นปลอดภัยต่อสุขภาย และที่พบเห็น เช่น ข้าวห่อใบบัว ข้าว
ห่อใบตอง หรืออื่น ๆ การนำแนวคิดอันเกิดจากวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นอาจเป็น ใบตอง ใบบัว หรือใบไม้
ต่างๆ ที่นำมาห่อหุ้มอาหาร และไม่มีผลกระทบก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.thaipost.net/main/detail/54035) 
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(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://krua.co/food_story/ข้าวห่อ-ข้าวกระทง-ภูมิปัญญา/) 
 

   (2) อาหารประเภทเครื่องประกอบ เช่น เมี่ยงคำ น้ำพริก ขนม ต่าง ๆ ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้จะมีองค์ประกอบในการรับประทาน และมีความหลากหลาย บรรจุภัณฑที่พบเห็น
กันบ่อย ๆ จะได้แก่ ถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก ถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก หรือกล่องโฟม    

โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นผู้ประกอบการควรรู้ว่า พลาสติกท่ีใช้ในปัจจุบันสามารถ 
แบ่งได้เป็น 7 ชนิด สังเกตดูจากโค๊ดสัญลักษณ์ท่ีแสดงไว้บนผลิตภัณฑ์ หรือด้านใต้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือช่วยในการคัด
แยกพลาสติกสำหรับการรีไซเคิล ลักษณะสัญลักษณ์คือ ลูกศรวิ่งวนเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีเลขกำกับอยู่
ภายใน และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ฐานของสามเหลี ่ยม ซึ่งเรียกว่ า “รหัสพลาสติก” กำหนดโดย NA 
Society of the Plastics Industry ในปี ค.ศ. 1988 ดังนี้ {10] 

 
 (ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.posttoday.com/pr/350050) 

…………………….. 
10 พลาสติก 101 : รู้จักพลาสติกในชีวิตประจำวัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.greenpeace.org/thailand/story/2242/plastic-101/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 10 สิงหาคม 2564). 
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พลาสติกหมายเลข 1 มีชื่อว่า พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (Polyethylne  
Terephthalate) หรือที่รู้จักกันดีว่า เพ็ท (PET หรือ PETE) เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะ
แตกง่าย และกันแก๊สซึมผ่านดี ใช้ทำขวดบรรจุน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช เป็นต้น ขวดพลาสติกที่มักบรรจุน้ำดื่มวางขาย
ตามท้องตลาดทั่วไป ฉลากนีบ้่งบอกว่าเป็นขวดที่สามารถใช้ไดเ้พียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้น ถ้าเรานำไปล้าง หรืออบด้วย
ความร้อน มันจะปล่อยโลหะหนักและสารเคมีต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการปรับสมดุลของฮอรโ์มนในรา่งกาย แม้จะนำไปล้างก็
อาจจะมีแบคทีเรียตดิแฝงอยูไ่ด ้
             พลาสติกหมายเลข 2 มีชื่อว่า พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density 
Polyethylene) หรือที่เรียกแบบย่อว่า เอชดีพีอี (HDPE) เป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกยาก ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก 
ทนทานต่อสารเคมีและสามารถขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย เป็นสัญลักษณ์ตัวอักษรที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยของ
ขวดพลาสติกนั้น บ่งบอกว่าขวดพลาสติกนั้นสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ไม่ปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย
ออกมา ส่วนใหญ่มักมีสีขาวขุ่น โปร่งแสง ใช้ทำขวดนม ขวดน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำยาทำความสะอาด ยา
สระผม เป็นต้น สามารถนำมารีไซเคิลเป็น ขวดน้ำมันเครื่อง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียม เป็นต้น 
             พลาสติกหมายเลข 3 มีชื่อว่า พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) หรือที่รู้จัก
กันดีว่า พีวีซี (PVC)  เป็นขวดพลาสติกประเภทอันตราย เพราะสามารถปล่อยสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย มี
ผลกระทบทางสุขภาพและไม่ควรใช้เพื่อการบริโภคเข้าสู่ร่างกายโดยเด็ดขาด เพราะมักใส่สารเติมแต่งเพื่อให้ 
PVC มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งตะกั่ว แคดเมียม แบเรียม ซึ่งสามารถปนเปื้อนในอาหารได้หมด  ใช้ทำท่อน้ำประปา 
สายยางใสแผ่นฟิล์มสำหรับห่ออาหาร แผ่นพลาสติกสำหรับทำประตู หน้าต่าง และหนังเทียม เป็นต้น สามารถ
นำมารีไซเคิลเป็นท่อน้ำประปาหรือรางน้ำสำหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ ม้านั่งพลาสติก ตลับ
เทป เคเบิล แผ่นไม้เทียม เป็นต้น 
   พลาสติกหมายเลข 4 มีชื ่อว่า พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density 
Polyethylene) สามารถเรียกแบบย่อว่า แอลดีพีอี (LDPE) เป็นพลาสติกที่มีความนิ่ม เหนียว เป็นพลาสติก
ประเภทที่มีความยืดหยุ่นสูง ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อน แต่ทนสารเคมีได้ เหมาะแก่การนำไปทำ
ประโยชน์มากมาย สามารถรีไซเคิลได้ มักผลิตเป็นถุงหูหิ้ว และขวดพลาสติกบางชนิด ข้อควรระวังคือพยายาม
อย่าใช้ LDPE ที่ผสมสีเด็ดขาด โดยเฉพาะกับอาหารเพราะสามารถปล่อยสารเคมีปนเปื้อนได้โดยตรง  ใช้ทำ
ฟิล์มห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร สามารถนำมารีไซเคิลเป็นถุงดำสำหรบัใส่
ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไม้เทียม เป็นต้น 
             พลาสติกหมายเลข 5 มีชื่อว่า พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรียกโดยย่อว่า พีพี 
(PP) เป็นพลาสติกที่มีความ ใส คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและน้ำมัน 
เป็นพลาสติกสีขาว หรือกึ่งโปร่งแสง ซึ่งนิยมนำไปทำเป็นอุปกรณ์สำหรับแพทย์ เพราะสามารถทนความร้อน
ของการอบฆ่าเชื้อได้ ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้ากระบอกใส่น้ำแช่เย็น ขวดซอส 
แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถนำมารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชนและ
กรวยสำหรับน้ำมัน ไฟท้าย ไม้กวาดพลาสติก แปรง เป็นต้น ข้อควรระวังคือหากเจอ PP กับสิ่งที่ต้องนำมาใช้
ในการบริโภคเข้าสู่ร่างกาย ต้องห้ามการผสมสีเด็ดขาด 
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             พลาสติกหมายเลข 6 มีชื่อว่า พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือที่เรียกโดยย่อว่า พี
เอส (PS) เป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะและแตกง่าย  เป็นพลาสติกน้ำหนักเบา เปราะบาง ยืดหยุ่นได้ แต่
ก็อาจเกิดสารก่อมะเร็งได้ด้วยเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มักเป็นอะไรที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น จานโฟม ถ้วยโฟม หรือ
ถาดพลาสติกใส่อาหารลวดลายต่างๆ เป็นต้น สามารถนำมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด 
กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้ 
             พลาสติกหมายเลข 7 นั้นมิได้มีการระบุชื่อจำเพาะ แต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิด
หนึ่งใน 6 ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่เป็นพลาสติกที่นำมาหลอมใหม่ได้ PC หรือไม่มีสัญลักษณ์แปะอยู่เลย เป็น
พลาสติกประเภทที่นิยมใช้ในการผลิตขวดนมเด็ก แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักผสมสาร BPA ลงไปเพื่อทำให้มี
ความใส จาก PC ธรรมดาจึงกลายเป็น PC ที่น่าสงสัยว่าจะสามารถก่อมะเร็งและโรคอื่นๆ ได้ ดังนั้นหากพบ
เห็นสัญลักษณ์ PC ให้พยายามเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น 
   เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ผู้ประกอบการควรต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ 
ของผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้น การนำวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นนำมาสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์อาจได้แก่ ใบตอง 
ใบบัว และควรมีองค์ประกอบของฉลาก ปิดอยู่บนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถบ่งบอกถึงร้านค้า หรือสถานที่ผลิต 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องว่าจ้างพนักงานมายืนประกาศหน้าร้านอีกด้วย 
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์ ให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติด้วย 
 
  
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_105199) 
   

5.1.6 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง ได้แก่ 
   1 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีขนาด หรือรูปร่างชัดเจน อาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะ
อยู่ในรูปอาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารแล้ว รูปแบบอาหารเหล่านี้จะได้แก่ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ไข่เค็ม 
ข้าวสาร ขนมคุ๊กกี้ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสินค้าซ่ึง
อาจมีกลิ่น หรือการแตก บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถคุ้มครองป้องกันผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เช่น อาหารสดจาก
ทะเล อาจมีกลิ่นคาวแรง การป้องกันกลิ่นจำเป็นจะต้องใส่ถุงพลาสติกกันกลิ่น และปิดทับด้วยฉลาก เพ่ือทำให้
ผลิตภัณฑ์ดูมีคุณค่าน่าซื้อ 
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(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.baanlaesuan.com/175291/diy/eco-friendly-packaging-ideas)                                                                                                               
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://home.spartandecor.com) 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://i.pinimg.com/564x/85/ec/76/85ec764de7b300e7d57fd1f4719078b2.jpg) 

 
5.1.7 ผลิตภัณฑ์อาหารป่น จะเป็นอาหารที่ผ่านกรรมวิธีบดละเอียด หรือมีลักษณะที่ 

ถูกป่นมา ได้แก่ พริกป่น เกลือป่น การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์อาจ
ผลิตขึ้นจากไม้ไผ่ ดินเผา หรือไม้ มาทำเป็นอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์ก็ได้ 
  5.1.8 ผลิตภัณฑ์ประเภทผัก และผลไม้ ได้แก่ 
   1 ผลิตภัณฑ์ประเภทผัก โดยส่วนมากจะเป็นอาหารที่อยู่ในรูปวัตถุดิบอาหารทาง
การเกษตร การสร้างรูปแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบ และจุดมุ่งหมาย
ของการใช้งาน คือใช้แล้วทิ้ง ต้องคำนึงถึงการจัดเก็บวัตถุดิบให้ดูสด  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่พบ
เห็นบ่อยๆ จะเป็นถุงพลาสติก โฟมแบบถาด หรือถาดกระดาษเคลือบพลาสติก แต่เพื่อให้การใช้บรรจุภัณฑ์
ตอบโจทย์ห้กับคุณค่าของสินค้า วัสดุภายในชุมชนที่ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดี  
ส่วนใหญ่จะได้แก่ ใบตอง กาบกล้วย หรือใบบัว ก็สามารถนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ อีกท้ังยังลกต้นทุนค่าใช้จ่าย
ได้อีกทางหนึ่ง รูปแบบที่เห็นเป็นลักษณะการบรรจุที่นำวัสดุจากใบตอง (ใบกล้วย) มาใช้ทดแทนถุงพลาสติ ก 
หรือเพ่ือการนำพาโดยวิธีการสานของใบลาน ใบมะพร้าว ให้หิ้วถือได้ 
 

    
 

(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_105199) 
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   2 ผลิตภัณฑ์ผลไม้ ผลไม้เป็นผลิตผลทางการเกษตรอีกอย่างหนึ ่งจะมีผลิตผล
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร หรือเป็นผลไม้ที่นำมารับประทานได้ทันที บรรจุภัณฑ์ที่พบในท้องตลาด จะมี
หลากหลายชนิด เช่น ถาดไฟล์ม ถาดกระดาษเคลือบพลาสติก ถุงพลาสติก หรือถาดกระดาษอัดซึ่งเป็นการนำ
กระดาษท่ีทิ้งแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์อัดข้ึนรูปเป็นถานใส่ผลไม้ต่างๆ  
   เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ จำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงการคุ้มครองป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ผลไม้เหล่านั้น ไม่ให้เสียหาย และสามารถนำพาให้ถึงจุดหมายปลายทาง วัสดุที่นำมาใช้ในการทำ   
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาจได้แก่ เชือกกล้วย เชือกปอ ใบมะพร้าว ไม้ไผ่ 
หรือผักตบชวา ด้วยกรรมวิธีขัดสาน การผูกมัด หรือการถัก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่น ที่
จะสามารถสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เสริมสร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเองได้ และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืม คือ บรรจุภัณฑ์
เหล่านั้นต้องมีฉลากปิดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ด้วย เพียงเท่านี้ก็สามารถลดต้นทุนให้กับท่านด้วย 

   
 

   
 
   
 
  
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.packagingoftheworld.coml) 
(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://sosyol.com/image/830421618760541042/) 
(ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.baanlaesuan.com/175291/diy/eco-friendly-packaging-ideas) 
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 5.2 ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค สามารถแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง  
โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกร่างกาย บรรจุภัณฑ์ส่วนมากที่พบเห็น 
ได้แก่ ตลับแก้ว ขวดแก้ว ตลับพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องกระดาษชนิดต่างๆ เพราะผลิตภัณฑ์อุปโภคมักจะ
มาในรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้กับร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ความต้องการของบรรจุภัณฑ์จึงมีหลากหลายรูปแบบ 
เป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้งานของแต่ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งสามารถยกมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และ
เป็นกรณีศึกษาพอสังเขปได้ ดังนี้ 
    5.2.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพบเห็นในประจำวัน 
ได้แก่ ยาหม่องน้ำ น้ำมันไพร แอลกอฮอล์ฉีดป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น สมุนไพรจะให้มีสรรพคุณที่ดี บรรจุภัณฑ์
ที่ใส่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อความเป็น น้ำมัน กรด หรือด่าง จะต้องมีความสามารถปกป้องแสง
จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาทำลายคุณค่าของสมุนไพรได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทาภายนอกร่างกาย
จำเป็นจะต้องรักษาคุณค่าของสมุนไพรให้ยาวนาน ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้จะเป็น แก้ว พลาสติก 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชนิดดังกล่าวในแต่ละท้องที่ต่างก็ผลิตขึ้นมาจำหน่ายที่คล้ายกัน การ เสริมสร้างอัตลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง สำหรับนำมาใช้เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น 
เพื่อการจดจำ และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตนเองให้แตกต่างจากที่อื่น ซึ่งอาจนำบรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่มี
จำหน่ายในท้องตลาดมาผสมผสานกับวัสดุท้องถิ่นนำมาสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นเพื่อชุมชนของตนเอง โดยใช้
วิธีการผสมผสานระหว่าง ไม้ไผ่ ไม้ เชือก ผักตบชวา หวาย กระจูด ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่ชุมชนสามารถผลิตได้
เอง และไม่ยุ่งยาก ก็เป็นแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ 
 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ :  http://th.cosmetic-glass-jars.com/essential-oil-bottle/luxury-eco-friendly-natural-
bamboo-lotion.html) 
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  5.2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบเหลว เป็นสมุนไพรที่มีลักษณะข้น ไม่เป็นน้ำ จะพบเห็นใน
ผลิตภัณฑ์ สบู่เหลว ยาสระผม โลชั่นหรือครีมถนอมผิว เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ที่ใส่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความ
ทนทานต่อความเป็น น้ำมัน กรด หรือด่าง จะต้องมีความสามารถปกป้องแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามา
ทำลายคุณค่าของสมุนไพรได้เช่นเดียวกับสมุนไพรชนิดน้ำ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ควรใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดหัวปั๊ม 
ตัวขวดจะต้องทึบแสง หรือโปร่งแสง ไม่ควรใช้ขวดแบบใส เพราะอาจทำลายคุณค่าของสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ได้ 
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ อาจนำวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ผักตบชวา ใยบวบ เครื่องปั้นดินเผา 
หรือเซรามิกส์ มาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดคุณค่าและมีความโดดเด่น และทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสนิยมน่าใช้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     

   
  (ท่ีมาภาพประกอบ :  https://www.ikea.com/th/th/p/dragan-soap-dispenser-70271494/) 
 

5.2.3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบขี้ผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของน้ำมัน ขี้ผึ้ง และสมุนไพร 
ต่างๆ ใช้ทาร่างกาย ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ ยาหม่อง ขี้ผึ้ง สบู่ก้อน เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ท่ีใส่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มี
ความทนทานต่อความเป็น น้ำมัน กรด หรือด่าง จะต้องมีความสามารถปกป้องแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาทำลาย
คุณค่าของสมุนไพรได้เช่นเดียวกับสมุนไพรชนิดน้ำ และชนิดเหลว การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สำหรับนำมาใช้เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้น 
 
 

 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://th.aliexpress.com/i/4000257696277.html) 
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  5.2.4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดผง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผง อันเกิดจากการนำสมุนไพร
มาบดจนละเอียด หรือเกิดจากการนำสมุนไพรมาผ่านกระบวนการพ่นเย็นจนเกิดเป็นผงฝุ่น แล้วนำมาผสมกับวัสดุ
อื่นๆ การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อความเป็น กรด หรือด่าง 
ความชื้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มีทั้งแบบทึบแสง และโปร่งแสง (ไม่นิยมใช้แบบโปร่งใส) เพราะบรรจุภัณฑ์จะต้องมี
ความสามารถในการปกป้องแสงจากดวงอาทิตย์ ไม่ให้เข้ามาทำลายคุณค่าของสมุนไพรได้เช่นเดียวกัน 
   สมุนไพรทุกกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้อาจเป็น แก้ว พลาสติก หรือซอง เพื่อให้เกิด
คุณค่าของอัตลักษณ์ของชุมชน จำเป็นต้องนำบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมาตกแต่งให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี จดจำง่าย มีคุณค่า 

   

 
   

 
    

 
   

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://th.china-bamboo-products.nl/bamboo-kitchenware/bamboo-kitchen-
storage/organic-bamboo-storage-jar-for-tea.html 

 

5.2.5 บรรจุภัณฑ์วัตถุดิบสมุนไพร ในหลายท้องถิ่นมีสมุนไพรต่างๆ ที่นำเสนอขาย โดยเชื่อว่า 
บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใส่สมุนไพรจะต้องมีการเจาะช่องหน้าต่างแสดงให้เห็นสมุนไพร ความเชื่อดังกล่าวนับว่าเป็น
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีสำหรับสมุนไพรควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ให้แสดงอาทิตย์ส่งถึงตัว
สมุนไพร คือ จะต้องเป็นแบบทึบแสง และปิดสนิดไม่ให้ความชื้นเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ได้ ด้วยเหตุคือ  จะนำ
สมุนไพรออกมาใช้ก็ต่อเมื่อต้องการเท่านั้น เพื่อรักษาคุณภาพและช่วยชลอการเสื่อมสมรรถภาพและความ   
สดใหม่ของสมุนไพร ถึงแม้จะสามารถเก็บในกล่องเหล็กสีทึบได้ แต่สมุนไพรจะคงความสดใหม่ได้ดีที่สุดใน   
ขวดแกว้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสมุนไพรแต่ละชนิดในการบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.wisdompak.com/) 
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  บรรจุภัณฑ์ที่ดี จึงมีส่วนเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการจัดจำหน่าย โดยบรรจุภัณฑ์ที่พบจะมี
หลากรูปแบบ เช่น กระดาษห่อ ขวดใส่สมุนไพร กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก รวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกิด
จากการสร้างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่น แต่สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์คือ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะต้อง
เป็นวัสดุที่สามารถคุ้มครองและปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ห่างไกลจากความชื้นได้ เพราะความชื้น คือ ตัวอันตรายทำให้
สมุนไพรเกิดเชื้อราและไม่สามารถนำมารับทาน หรือใช้เพ่ือประโยชน์จากคุณค่าของสมุนไพรนั้นได้ 
  นอกจากบรรจุภัณฑ์จะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนได้นั้น ยังเกิดจากการ
เลือกวัสดุต่าง ๆ จากท้องถิ ่น นำมาสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้จากการระดมความคิดของชุมชน ที ่จะเลือก
เอกลักษณ์อันเป็นวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม มาหลอมรวมกัน นำมาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ดังที่ต้อง
เข้าใจคือ บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) หรือบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มชั้นแรกและสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง มีลักษณะเฉพาะหน่วยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase 
Commercial Value) และทำหน้าที่ปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับ
ตัวผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชั ้นใน ( Inner Package) หรือบรรจุภัณฑ์ขั ้นที ่สอง ทำหน้าที่ป้องกันรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยจาก ความชื้น ความร้อน แรงกระแทก และช่วยอำนวยความสะดวกแก่การขายปลีก  
บรรจุภัณฑ์ทั้งสองต่างก็มีบุคลิกลักษณะเฉพาะที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน การสร้างสรรค์      
อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ที่เราไม่อาจมองข้ามได้ ยิ่งเราสามารถสร้างเอกลักษณ์และทำให้เกิดจุดเด่น
โดนใจลูกค้ามากเท่าใด และจุดเด่นเหล่านั้นยังสร้างความจดจำตรึงตราต่อผู้พบเห็น นั่นเป็นสัญญานบอกว่าเรา
สามารถเพ่ิมมูลค่าทำให้ธุรกิจเพ่ิมมูลค่าเกิดการซื้อและนำรายได้มาสู่ครอบครัว บริษัท หรือวิสาหกิจ ต่อไป 
 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
   
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.creativethailand.net/en/article/detail/447-29---Design-Service-Society-2020) 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://i.pinimg.com/564x/51/22/60/5122605fc634d488ca15765e59b7ab8d.jpg ) 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://i.pinimg.com/564x/d1/3a/76/d13a7667c0f2eb02347ba511ae898106.jpg) 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://i.pinimg.com/564x/a8/2f/a3/a82fa346afc005f4b1a65f83dcbcec4f.jpg) 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.baanlaesuan.com/175291/diy/eco-friendly-packaging-ideas) 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.marthastewart.com) 
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ใบงานที่ 6  
เร่ือง การสร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านการสร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์แล้ว จงตอบคำถาม 

ดังต่อไปนี้  
 

1. จงอธิบายความหมายของอัตลักษณ์ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายวิธีคัดเลือกอัตลักษณ์ที่เหมาะสมในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายวิธีการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมทั้งยกตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์

จากอัตลักษณ์ชุมชน จำนวน 1 บรรจุภัณฑ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
4. จงสร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มา 1 บรรจุภัณฑ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 6 เร่ือง การสร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 
1. จงอธิบายความหมายของอัตลักษณ์ มาพอสังเขป 
ตอบ  อัตลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน เป็นสำนึกที่บุคคล
รับรู้และรู้ว่าตัวเขาคือใคร มีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม และ
ลักษณะนิสัยอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่น กลุ่มอ่ืน สิ่งอื่น อย่างไร 
 
2. จงอธิบายวิธีคัดเลือกอัตลักษณ์ที่เหมาะสมในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  การคัดเลือกอัตลักษณ์เป็นงานออกแบบที่มีความเชื ่อมโยงกัน เรียกง่าย ๆ  ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหรือท้องถิ่น การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนหรือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นประโยชน์
ต่อภาพลักษณ์ชุมชนหรือท้องถิ ่น ทำให้เกิดความรู ้สึกนึกคิดในทางเดียวกัน สร้างการจดจำและทำให้ 
การท่องเที่ยวมีอรรถรสและเกิดทัศนียภาพที่สวยงามให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น  เพื่อความเข้าใจง่าย ๆ ใน 
การคัดเลือกอัตลักษณ์ที ่เหมาะสมในการสร้างบรรจุภัณฑ์  ได้จาก 4 หัวข้อ ได้แก่ อัตลักษณ์ (Identity) 
สัญลักษณ์ (Symbol) วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) และวิถีชีวิต (Lifestyles) 

1. อัตลักษณ์ (Identity) สิ่งที่ชุมชนมีความเหมือนร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ มีความโดดเด่นและแตกต่าง
จากชุมชนอื่น เช่น รูปร่างหน้าตา ภาษา นิสัยใจคอ เป็นต้น 

2. สัญลักษณ์ (Symbol) ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น สถานที่ในสภาพ
ธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างทั้งเก่าและใหม่ โบราณวัตถุ เป็นต้น 

3. วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) การสืบสานสิ่งต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ทำมา
ต่อเนื่อง เช่น งานประเพณีและงานบุญต่าง ๆ เป็นต้น 

4. วิถีชีวิต (Lifestyles) ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น การทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็จะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น 
 
3. จงอธิบายวิธีการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมทั้งยกตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์

จากอัตลักษณ์ชุมชน จำนวน 1 บรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  วิธีการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถดำเนินการได้โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชน เป็นการศึกษาสภาพบริบทของชุมชนจากเอกสาร งานวิจัย หรือจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือชาวบ้าน และความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตอบ
แบบสอบถาม เป็นต้น เพ่ือให้ได้ความรู้พ้ืนฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนในการสร้างแนวคิด
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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ขั ้นตอนที ่ 2 การศึกษาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน  
ที่เป็นอัตลักษณ์ เมื่อผู้บริโภคเห็นโลโก้ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์จะทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น  
การทำมาหาเลี้ยงชีพทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นกระบวนการสร้าง
แบบบรรจุภัณฑ์จากการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาบริบทชุมชน และการศึกษาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อ
รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และลวดลายกราฟิกที่แสดงถึงอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ขั ้นตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  เมื ่อมีการ
ออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรมีการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ผลิต 
กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์  เพื่อนำมาปรับปรุง
พัฒนาอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนมีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต่อไป 

ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชน : การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ สับปะรดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

1. เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลสดสับปะรดภูเก็ต โดยเลือกใช้โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์เป็น
กระดาษลูกฟูกลอน E มีแกนกลาง กระดาษลูกฟูกลอน C บรรจุภัณฑ์เจาะรูทรงกลม จำนวน 14 ช่องเล็ก ๆ ที่มี
ขนาดต่างกัน เพื่อชะลอการสุกของผลสับปะรด การบรรจุเก็บตัวจุกและก้านสับปะรดไว้ มีหูหิ้ว ขนาดบรรจุ 2 ผล 
น้ำหนักบรรจุ 3 กิโลกรัม 

2. การออกแบบลวดลายกราฟิกได ้มาจากลักษณะโครงสร้างของส ับปะรดภูเก ็ต ซ ึ ่งเป ็นพืช  
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต โดยนำลวดลายนี้มาออกแบบใหม่ให้เป็นพื้นหลังของบรรจุภัณฑ์  
มาผสมผสานกับแผนที่จังหวัดภูเก็ต ระบุพื้นที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต  
โดยออกแบบให้ดูทันสมัยและบ่งบอกความเป็นตัวตนของจังหวัดภูเก็ต  การใช้สีสัน พื้นหลัง และตัวอักษร
ต้องการสื่อถึงผลิตภัณฑ์ 
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ใบความรู้ที่ 7 
เร่ือง การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ 

 
การแข่งขันทางด้านการค้าในปัจจุบัน ต้องอาศัยเทคนิค และวิธีการในการเข้าถึงความต้องการ

ของผู้บริโภคที่หลากหลาย นอกเหนือจากรสชาติ และคุณภาพ ดังนั้นรูปแบบการนำเสนอผ่านรูปลักษณ์ที่สวยงาม
จึงมีความสำคัญกับผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อที่ดี มีภาพลักษณ์ครบถ้วน สวยงาม 
ยิ่งทำจะช่วยเพิ่มยอดขาย เป็นจุดดึงดูดใจในสินค้า และคุณค่าในผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยกระตุ้น
อารมณ์ของลูกค้าให้อยากซื้อ ทั้งลักษณะรูปทรง สีสัน ลวดลาย ซึ่งการมองเห็นบรรจุภัณฑ์ได้ชัดเจนสามารถ
สร้างความสนใจให้ลูกค้าเป้าหมายอยากหยิบชมและพิจารณารายละเอียดอ่ืนๆ เป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูล
รายละเอียดของสินค้า เช่น ส่วนประกอบ วิธีการใช้ การเก็บรักษา มาตรฐาน รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ฯลฯ 
นอกจากนี้  ยังสามารถใช้ในการสื่อสารของแบรนด์ เช่น กระตุ้นให้เกิดการอยากทดลองใช้ หรือการกระตุ้นให้
ซื้อสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างโดดเด่นสีสันเร้าใจ แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์นั้นไม่
สะดวกในการใช้ หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ ก็อาจทำให้ล้มเหลวได้ บรรจุภัณฑ์ที่ดีจึงต้องสามารถ
รักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน บรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใช้ห่อหุ้ม
ร่างกาย ฉันใดก็ฉันนั้น คนเราดูดีได้เพราะการแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ก็ดูดีได้เพราะบรรจุภัณฑ์ เข้าทำนองสุภาษิต
ไทยที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างแบรนด์ จึงต้องคำนึงถึง
สภาพการใช้งานและการสื่อสารของแบรนด์ต่อลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงคุณค่าของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้  
 

1. การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ การสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณให้อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ท่ี
คล้ายคลึงกับแบรนด์ของคุณ และ สิ่งที่แบรนด์ของคุณต้องการจะสื่อถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น 
ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ข้อนี้เป็นจุดขายและต้องมั่นใจว่าคุณสมบัติเฉพาะในผลิตภัณฑ์
ของคุณสอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ของคุณด้วย ถ้าผลิตภัณฑ์/แบรนด์ของคุณมีความหลากหลาย สิ่งสำคัญ คือ 
ต้องมั่นใจว่าภาพลักษณ์และข้อความของแบรนด์เดียวกันมีความสอดคล้องกับสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ 
สิ่งนี้จะทำให้ง่ายต่อผู้บริโภคในการยอมรับแบรนด์ของคุณ และ ช่วยในเรื่องของการซื้อซ้ำ เมื่อผู้บริโภคจดจำ
แบรนด์ของคุณได้ และมีความรู้สึกไว้วางใจ ก็มีความเป็นไปได้ท่ีพวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอ่ืนของคุณ เพราะ
พวกเขารับรู้ว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของคุณจะมีคุณภาพแบบเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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การสร้างคุณค่าในบรรจุภณัฑ์ 
1. คุณค่าด้านความงาม เช่น ความงามด้านรูปแบบ องค์ประกอบ เป็นต้น [1] 

ความประณีต ความละเอียด มีระเบียบ น่าทึ่ง มโหฬาร ประหลาด แปลกหูแปลกตา และเป็น 
สิ่งที่มีคุณงามความดีหรือดีเลิศ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจไปอีกนาน สิ่งเหล่านี้เรียกรวมกันว่าคุณค่า  
ทางความงาม ความงามที่มีอยู่ในงานทัศนศิลป์เกิดจากการประสานกันของส่วนประกอบต่าง ๆ ของความงาม
เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน และการจัดภาพ เป็นต้น โดยผู้สร้างสรรค์ 
งานทัศนศิลป์จะแสดงออกตามความรู้สึกในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสังคม เพราะความงามของแต่ละสังคมย่อมมี
ความแตกต่างกัน การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ ต้องคำนึงถึงคุณค่าด้านความงาม ดังต่อไปนี้ 

1.1 เอกลักษณ์ของตัวเอง (Identification) บรรจุภ ัณฑ์ต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นต ัวตน 
ในตัวเอง เพื่อให้ผู้บริโภคแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เช่น บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาบน้ำแต่
ละยี่ห้อจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้ผู้บริโภคแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร 

1.2 ดึงดูดความสนใจ (Attractiveness) หน้าที่หลักที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
ท ี ่ วางขายในร ้ านค ้าซ ึ ่ งไม ่ม ีพน ักงานขาย  บรรจ ุภ ัณฑ ์ต ้องทำหน ้าท ี ่ แทนพน ักงานขาย  กล ่าวคือ  
ในร้านค้ารูปแบบเดิมพนักงานขายจะทำหน้าที่ชักจูงผู้บริโภคให้สนใจผลิตภัณฑ์โดยการอธิบายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์นั ้น แต่ในร้านค้ารูปแบบใหม่บรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที ่ในการเรียกร้องความสนใจจากผู ้ซ ื ้อให้  
เดินเข้ามาหาผลิตภัณฑ์นั้น จึงกล่าวได้ว่าบรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เหมือนพนักงานขายที่พูดไม่ได้ (Silent Salesman) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_105199) 
............................................... 

1 การทำความเข้าใจ การออกแบบการบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=732&section=37&issues=28 .(วันที่สืบค้นข้อมูล 17 
มิถุนายน 2564). 
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1.3 ช่วยสื่อสารการตลาด (Communication) บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ 
ทุกชนิดย่อมจะมีพื้นที่บนบรรจุภัณฑ์ซึ ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสื่อข้อมูลต่าง ๆ  กับผู้ซื ้อได้ด้วย 
ตราสินค้า (Brand) เพื่อจะสื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากที่ใดและมีคุณภาพระดับใด  สามารถอธิบาย
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นได้ บอกวิธีการใช้ บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ บอกปริมาณบรรจุ 
อายุการใช้งาน คำเตือน รวมทั้งสร้างรูปภาพเพื่ออธิบายถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าฉลาก  (Label)  
การขายสินค้าในปัจจุบันนิยมใช้ระบบบริการตนเอง (Self-Service) มากขึ้น ดังนั้นผู้ซื้อจะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อจากรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากหรือบนหีบห่อเหล่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://www.design365print.com/Site/BlogDetail/5/ฉลากสินค้าท่ีดตีอ้งมีอะไรบ้าง) 
 

1.4 ช่วยส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อนำมาใส่ในภาชนะบรรจุที่ออกแบบ
แตกต่างกันในด้านคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เสื้อผ้าที่กองวางขาย เสื้อผ้าที่ใส่ซอง เสื้อผ้าที่ใส่
กล่องให้ความรู้สึกแก่ผู้ซื้อแตกต่างกันในคุณค่าของสินค้านั้น การใส่ขวดตลับหลอดหรือซองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่
เป็นของเหลวหรือครีม ให้คุณค่าที่แตกต่างกันเช่นกัน หรือระหว่างขวดแก้วกับขวดพลาสติก อาหารที่ใส่จาน
กระเบื้อง จานพลาสติกหรือจานสังกะสี ย่อมให้ความรู้สึกถึงคุณค่าของอาหารจานนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าบรรจุภัณฑ์ช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ 
 
 
 
 
 

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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2. คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น ใช้สอยได้ง่าย สะดวก พกพาสะดวก แข็งแรง ซ่อมบำรุงได้ 
เป็นต้น [2] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น ใช้สอยได้ง่าย สะดวก พกพาสะดวก 
แข็งแรง ซ่อมบำรุงได้ เป็นต้น 

2.1 หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ คือ สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู ้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้ แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้นต้องใช้งานไป
ระยะหนึ่งถึงจะทราบข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น 

(1) การออกแบบโต๊ะอาหารกับโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานมีหน้าที่ใช้สอยยุ่งยากกว่า มีลิ้นชัก
สำหรับเก็บเอกสาร เครื่องเขียน ส่วนโต๊ะอาหารไม่จำเป็นต้องมีลิ้นชักเก็บของ ระยะเวลาของการใช้งานสั้นกว่า 
แต่ต้องสะดวกในการทำความสะอาด 

(2) การออกแบบเก้าอ้ี หน้าที่ใช้สอยเบื้องต้นของเก้าอ้ี คือ ใช้นั่งด้วยกิจกรรมต่างกัน เช่น 
เก้าอี้รับประทานอาหารลักษณะและขนาดต้องเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร เก้าอี้เขียนแบบลักษณะและขนาดต้อง
เหมาะสมกับโต๊ะเขียนแบบ ถ้าจะเอาเก้าอี้รับแขกมาใช้นั่งเขียนก็คงจะเกิดการเมื่อยล้า ปวดหลัง ปวดคอและ
นั่งทำงานได้ไม่นาน 

(3) การออกแบบมีดท่ีใช้ในครัวนั้นมีอยู่มากกมายหลายชนิดตามการใช้งานเฉพาะ เช่น  
มีดปอกผลไม้ มีดแล่เนื้อสัตว์ มีดสับกระดูก มีดหั่นผัก เป็นต้น ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวตั้งแต่แล่เน้ือ  
สับกระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใช้ได้แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าที่ควร หรืออาจจะได้รบัอุบัติเหตุขณะใช้ได้  เพราะ
ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่าง 
............................................... 

2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. สิปราง  เจริญผล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.intech.crru.ac.th/research_ind/doc/85_dissemin_181024-6603แต่งตั้งผศ.สิปราง (1).pdf. (วันที่สืบค้น
ข้อมูล 20 สิงหาคม 2564). 
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2.2 ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภัณฑ์ที ่ออกแบบมานั ้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  
ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่กำหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ 
ขนาดแรงกระทำในรูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง ต้องเข้าใจหลักโครงสร้างและการรับน้ำหนัก ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ดว้ย 
เช่น การจัดท่าทางในการใช้งานให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับ
ชิ้นงานได้อย่างกลมกลืน เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าที่
ของนักออกแบบที่จะต้องเป็นผู้ผสานสองสิ่งเข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้ นอกจากการเลือกใช้ประเภทของวัสดุ 
โครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย 

2.3 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถ
บำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น  ง่ายและสะดวกต่อการทำความ
สะอาดเพื ่อช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งควรมีค่าบำรุงรักษาและการสึกหรอต่ำ  ตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่
บางชิ้นย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือจากการใช้งานที่ผิดวิธี การออกแบบที่ดีนั้นจะต้องศึกษา
ถึงตำแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละชิ้น เพื่อที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่าง ๆ ให้สะดวกใน 
การถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่าย นอกจากนั้นการออกแบบยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่น  ๆ  
ร่วมด้วย เช่น การใช้ชิ้นส่วนร่วมกันให้มากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ยึดต่อการเลือกใช้ชิ้นส่วนขนาดมาตรฐาน 
ที่หาได้ง่าย การถอดเปลี่ยนได้เป็นชุด ๆ การออกแบบให้บางส่วนสามารถใช้เก็บอะไหล่หรือใช้เป็นอุปกรณ์  
สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาได้ในตัว เป็นต้น 
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ใบงานที่ 7 
เร่ือง การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านการสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์แล้ว จงตอบคำถาม 

ดังต่อไปนี้  
 

1. จงอธิบายการสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายการสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ด้านความงาม และด้านประโยชน์ใช้สอย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 7 เร่ือง การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ 
 
1. จงอธิบายการสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
ตอบ การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 ด้วย คือ 

1. คุณค่าด้านความงาม เช่น ความงามด้านรูปแบบ องค์ประกอบ เป็นต้น 
ความประณีต  ความละเอ ียด  มีระเบ ียบ น ่าท ึ ่ ง มโหฬาร ประหลาด แปลกห ูแปลกตา และเป็น 
สิ่งที่มีคุณงามความดีหรือดีเลิศ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจไปอีกนาน สิ่งเหล่านี้เรียกรวมกันว่าคุณค่า  
ทางความงาม ความงามที่มีอยู่ในงานทัศนศิลป์เกิดจากการประสานกันของส่วนประกอบต่าง ๆ ของความงาม
เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน และการจัดภาพ เป็นต้น โดยผู้สร้างสรรค์  
งานทัศนศิลป์จะแสดงออกตามความรู้สึกในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสังคม เพราะความงามของแต่ละสังคมย่อมมี
ความแตกต่างกัน การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงคุณค่าด้านความงาม 

2. คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น ใช้สอยได้ง่าย สะดวก พกพาสะดวก แข็งแรง ซ่อมบำรุงได้ 
เป็นต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น ใช้สอยได้ง่าย สะดวก พกพาสะดวก 
แข็งแรง ซ่อมบำรุงได้ 
 
2. จงอธิบายการสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ด้านความงาม และด้านประโยชน์ใช้สอย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
ตอบ   1. การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ด้านความงาม ต้องคำนึงถึงคุณค่าด้านความงาม ดังต่อไปนี้ 

1.1 เอกลักษณ์ของตัวเอง (Identification) บรรจุภัณฑ์ต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นตัวตน 
ในตัวเอง เพื่อให้ผู ้บริโภคแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน  เช่น บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
อาบน้ำแต่ละยี่ห้อจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้ผู้บริโภคแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กันอย่างไร 

1.2 ดึงดูดความสนใจ (Attractiveness) หน้าที่หลักที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้ม
ผลิตภัณฑ์ที่วางขายในร้านค้าซึ ่งไม่มีพนักงานขาย  บรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที ่แทนพนักงานขาย กล่าวคือ  
ในร้านค้ารูปแบบเดิมพนักงานขายจะทำหน้าที่ชักจูงผู้บริโภคให้สนใจผลิตภัณฑ์โดยการอธิบายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ในร้านค้ารูปแบบใหม่บรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที ่ในการเรียกร้องความสนใจจากผู ้ซื ้อให้  
เดินเข้ามาหาผลิตภัณฑ์นั้น จึงกล่าวได้ว่าบรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เหมือนพนักงานขายที่พูดไม่ได้ (Silent 
Salesman) 

1.3 ช่วยสื่อสารการตลาด (Communication) บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ 
ทุกชนิดย่อมจะมีพื้นที่บนบรรจุภัณฑ์ซึ ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสื่อข้อมูลต่าง ๆ  กับผู้ซื ้อได้ด้วย 
ตราสินค้า (Brand) เพื่อจะสื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากที่ใดและมีคุณภาพระดับใด สามารถอธิบาย
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นได้ บอกวิธีการใช้ บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ บอกปริมาณบรรจุ 
อายุการใช้งาน คำเตือน รวมทั้งสร้างรูปภาพเพื่ออธิบายถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าฉลาก  (Label)  
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การขายสินค้าในปัจจุบันนิยมใช้ระบบบริการตนเอง (Self-Service) มากขึ้น ดังนั้นผู้ซื้อจะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อจากรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากหรือบนหีบห่อเหล่านั้น 

1.4 ช่วยส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อนำมาใส่ในภาชนะบรรจุที่ออกแบบ
แตกต่างกันในด้านคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เสื้อผ้าที่กองวางขาย เสื้อผ้าที่ใส่ซอง เสื้อผ้าที่ใส่
กล ่องให ้ความร ู ้ ส ึ กแก ่ผ ู ้ ซ ื ้ อแตกต ่างก ันในค ุณค ่าของส ินค ้ าน ั ้น  การใส ่ขวดตล ับหลอดหรื อ 
ซองสำหรับผลิตภัณฑ์ที ่เป็นของเหลวหรือครีม ให้คุณค่าที ่แตกต่างกันเช่นกัน หรือระหว่างขวดแก้วกับ 
ขวดพลาสติก อาหารที่ใส่จานกระเบื้อง จานพลาสติกหรือจานสังกะสี ย่อมให้ความรู้สึกถึงคุณค่าของอาหาร
จานนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ 
  2. การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ด้านประโยชน์ใช้สอย 

2.1 หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
คือ สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น
อาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้ แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้นต้องใช้งานไประยะหนึ่งถึงจะ
ทราบข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น ออกแบบโต๊ะอาหารกับโต๊ะทำงาน การออกแบบเก้าอ้ี การออกแบบมีดที่ใช้ใน
ครัวนั้นมีอยู่มากกมายหลายชนิดตามการใช้งานเฉพาะ เป็นต้น 

2.2 ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภ ัณฑ์ท ี ่ออกแบบมานั ้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  
ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่กำหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ 
ขนาดแรงกระทำในรูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง  

2.3 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถ
บำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น  ง่ายและสะดวกต่อการทำความ
สะอาดเพื ่อช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งควรมีค่าบำรุงรักษาและการสึกหรอต่ำ  ตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ เครือ่งจักรกล เครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่ 
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ใบความรู้ที่ 8 
เร่ือง ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 

 

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาแต่ดึกดำบรรพ์ระดับ
ความรุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นค่อนข้างจะประเมินได้ยาก เนื่องจากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้
ตลอดเวลาระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคือ ให้สามารถป้องกัน
อันตรายในระดับเฉลี่ย แต่ยอมให้เกิดความเสียหายบ้างจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากความไม่คุ้มทุนใน
การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในทางตรงกันข้าม การขนส่งสินค้าใด ๆ ที่ไม่ประสบความเสียหาย
เลยในช่วงระยะเวลาเป็นเดือนๆกลับเป็นที่ไม่พึงประสงค์ในทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นการแสดงว่าบรรจุภัณฑ์มี
ระดับการป้องกัน มากเกินไป (Over packaging) (ประชิด ทิณบุตร. 2531 : 91) [4] 

อันตรายทางกายภาพ สภาวะอันตรายระหว่างอันตรายทางกายภาพ สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1) อันตรายจากการขนถ่ายสินค้า (Loading and Unloading)  
2) อันตรายจากการขนส่ง  
3) อันตรายจากการเก็บในคลังสินค้า 

 
--------------------- 
  4 ประชิด  ทิณบุตร.  2531.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
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1. เกณฑ์ในการพิจารณาความเสียหายซึ่งเกิดกับผลิตภัณฑ์ [6] 
  อนุสรา  มูลป้อม และแพรวี  เคหะสุวรรณ (2557 : 73-75) ได้กล่าวในเอกสารวิชาการถึงลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้านั้น จะต้องศึกษาถึงลักษณะ  ของสินค้า ที่จะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ ว่ามี
ลักษณะเป็น ของเหลว ครีม ผง เม็ด ก้อน แผ่นบางกรอบ ก๊าซ หรือลักษณะอื่น ๆ และถ้าจะให้อยู่ในสภาพที่
พึงประสงค์นั้นต้อง มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งช่วยให้สินค้าสามารถอยู่ในสภาพที่ต้องการได้โดยไม่แตกหัก เสียหาย 
และเน่าเสียก่อนเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยสภาพแล้วจะมีความเสียหายซึ่ง เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1 ความเสียหายทางกายภาพ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการชำรุดแตก การยุบตัว ซึ่งเกิดขึ้นได้
จาก การขนส่งเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายสินค้านั้น เช่น การแตกหักที่เกิดจากแรงกระแทกใน
ระหว่างขนส่งด้วยพาหนะประเภท รถไฟ รถยนต์ เรือ และ เครื่องบิน แรงกระแทกนี้เรียกว่าแรงกระแทกใน
แนวราบ การชนกันหรือการตกกระทบ กันในแนวดิ่ง เกิดจากการโยน การยกผลิตภัณฑ์ และการตกลงสู่พื้นดิน
การยุบตัว เนื่องจากการวางซ้อน การค้ำยัน การยกที่ไม่เหมาะสม จะเกิดแรงกดดัน การแตกหัก เสียหายที่เกิด
จากการกระทำของ คน สัตว์ และแมลง การฉีกขาดของบรรจุภัณฑ์ อันเนื่องมาจากการใช้ขอดึง และการใช้รถ
ขณะเคลื่อนย้าย การเปียกน้ำหรือน้ำมัน เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถป้องกันได ้
 2 ความเสียหายทางเคมี เป็นความเสียหายที่เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงทางด้านปฏิกิริยาเคมี  
โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหาร การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้อาหารบูดเน่า เสียหายเกิดเชื้อรา เกิด
กลิ่นเหม็น-หืน เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี ความกรอบ ตลอดจน รสชาติของอาหารด้วย เช่น อาหารกระป๋อง
บูดเน่าเสีย ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อรา การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และแบคทีเรียมีกลิ่น เหม็นหืนในอาหารที่
เป็นน้ำมัน ขนมปังขึ้นรา ทุเรียนทอดไม่กรอบ อาหารสดประเภทผักผลไม้จะเกิดการเหี่ยวแห้ง  เพราะสูญเสีย
น้ำบางส่วนจะเปล่ียนสีเปลี่ยนรสและเกิดการเน่าเสีย แสงแดด แสงสว่าง  ความร้อน สภาพของอากาศมี
ปฏิกิริยาเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้าประเภท ยารักษาโรค สีของอาหารเปลี่ยน เป็นสีซีดซึ่งดูแล้วไม่น่า
รับประทาน หรือเสื่อมคุณภาพได้ ดังนั้นจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสนองความต้องการของตัวสินค้าได้  
นอกจากความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุหลักทั้ง 2 ประการตามที่กล่าว มาแล้ว สิ่งที่จะสามารถทำให้สินค้า
เสียหายได้อีกอย่างหนึ่งคือ คน (ทดสอบคุณภาพ ของสินค้าด้วยการบีบ แกะ จิ้ม ดม เป็นต้น) สัตว์ และแมลง 
(กัด กิน เจาะ ทำลาย) ตลอดจนฝุ่นละอองที่เข้าไปจับติดปนเปื้อนกับสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร  
ดังนั้น การให้สินค้าอยู่ได้โดยที่สภาพไม่เสียหาย ตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือ  ผู้บริโภค ได้นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อสภาวะรอบตัวไม่เหมาะสม สภาพของสินค้าไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัยแล้ว สินค้านั้นก็ไม่สามารถ
ที่จะจัดจำหน่ายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดการจำหน่ายและการผลิต ตลอดจนการลงทุน ที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ 
--------------------- 
  6 อนุสรา  มูลป้อม และแพรวี  เคหะสุวรรณ. 2557. บรรจุภณัฑ์สำหรับผลิตผลทางการเกษตร กรณีศกึษา : บรรจุ
ภัณฑส์ำหรับพืชผักในระบบโรงเรอืน (ผักกางมุ้ง) ในเขตปฏิรูปท่ีดิน. เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 136 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการ
ปฏิรูปท่ีดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏริูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกดั : กรุงเทพฯ 
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2. ความปลอดภัยด้านการใช้สอย [1]  
หน้าที ่หลักของบรรจุภัณฑ์ (Function of Packaging) ความสามารถในการเก็บรักษาสินค้าให้ 

คงสภาพ (Protection) ในระยะเวลาหนึ่งหรือจนกว่าจะนำไปใช้ ต่อมาตลาดของสินค้ากระจายกว้างมากข้ึน  
จึงเกิดความต้องการบรรจุภัณฑ์เพ่ือความสะดวกในการส่งมอบต่อลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทในการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) การเลือกบรรจุภัณฑ์เริ ่มเน้นเรื่องความสวยงาม สะดุดตา เรียกร้องความสนใจได้
ดีกว่าตลอดจนพิจารณาถึงความสะดวกในการนำไปใช้ ซึ่งหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้ 

1.1 การรองรับสินค้า (Contain) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่รองรับสินค้าให้รวมกันเป็นกลุ่มและหมวดหมู่ 
หรือตามรูปร่างของภาชนะทำให้สะดวกในการเก็บรักษา ขนส่ง ลำเลียง และการบริโภค 

1.2 การปกป้องผลิตภัณฑ์ (Protection) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่รักษาสภาพสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 
และป้องกันคุ้มครองสินค้าที่อยู่ภายในจากความเสียหายด้วยเหตุต่าง ๆ  ทั้งจากสภาพแวดล้อมมนุษย์ สัตว์  
การขนส่งโยกย้าย เพื่อให้สินค้าคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อออกจากแหล่งผลิตหรือโรงงานได้มากที่สุด มิให้เกิด 
การขีดข่วน บุบสลาย แตกหัก เสียรูป รั่วซึม ระเหย หรือแม้แต่ถูกลักขโมย 

1.3 เคลื่อนย้ายได้ (Handling) บรรจุภัณฑ์ต้องเคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น ถ้าใส่ในกล่องต้องเป็น
กล่องที่มีหูหิ้วหรือช่องสำหรับสอดมือเมื่อจับหรือยกได้สะดวก น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ไม่หนักมากเกินไปจนทำ
ให้ยกหรือขนย้ายไม่สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

1.4 การรักษา (Preserve) บรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงเดิม ตั้งแต่ผู ้ผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย รวมทั้งในระหว่างการใช้งานของผู้บริโภคด้วย เช่น สินค้าประเภทอาหาร บรรจุภัณฑ์จะต้องทำ
หน้าที่ถนอมและช่วยรักษาคุณภาพ รสชาติ คุณค่าทางอาหารมิให้เน่าเสีย เหม็น หืน ขึ้นรา หรือเสียความสดใหมใ่น
ขณะที่ผู้บริโภคยังใช้สินค้าไม่หมด บรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติในการรักษาสินค้า ที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติหรือ
อาจมีการใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิเข้ามาช่วย 
--------------------- 

1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. สิปราง  เจริญผล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.intech.crru.ac.th/research_ind/doc/85_dissemin_181024-6603แต่งตั้งผศ.สิปราง (1).pdf. (วันที่สืบค้น
ข้อมูล 20 สิงหาคม 2564).  
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2. ความปลอดภัยด้านสุขภาพ [2] 
วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปทำภาชนะบรรจุ 

ใส่สินค้าท่ีเป็นทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาหารจะต้องมีคุณสมบัติหลัก ดังนี้ 
3.1 ความสะอาด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการทำความสะอาดอีกครั้ง

ก่อนนำไปบรรจุอาหาร เช่น ถุงพลาสติก จะต้องมาจากโรงงานที่ใช้เครื่องจักรผลิตที่สะอาด สถานที่ผลิต
ปราศจากฝุ่นและไอน้ำมัน เพราะถุงที่ผลิตออกมาใหม่จะมีไฟฟ้าสถิตสูงแฝงอยู่ที่ถุง ฝุ่นและไอน้ำมันไม่สามารถ
เกาะติดได้ง่าย การบรรจุถุงต้องปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง กระป๋องโลหะผลิตออกมาแล้วต้องมีการบรรจุ
อย่างมิดชิดก่อนใช้บรรจุอาหารและหลังจากการบรรจุด้วยจะต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะขวดแก้ว
ใช้แล้วจะต้องผ่านการล้าง ต้มให้สะอาดและตากขวดให้แห้งสนิทในสถานที่ปราศจากฝุ่นละออง ขวดแก้วที่ผ่าน
การทำความสะอาดหรือขวดใหม่จะต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำมาบรรจุอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 

3.2 ไม่มีส่วนผสมหรือสิ่งเจือปนในวัสดุภาชนะทำให้อาหารปนเปื ้อนได้ เช่น ถุงพลาสติก PVC  
มีองค์ประกอบของสารวินิคลอไรด์ (Vinyl chloride) คือ สารที่เกิดจากการผลิตพลาสติกมีสถานะเป็นก๊าซที่ไม่
มีสี มีกลิ่นหอมหวาน มีความไวไฟสูงมาก จะเป็นอันตรายหากใช้บรรจุอาหารโดยตรงจะทำให้วินิคลอไรด์แพร่
เข้าสู่อาหารทำให้ผู้บริโภครับสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง หมึกพิมพ์ภายในภาชนะหรือพิมพ์บนภาชนะแต่เก็บซ้อนกัน 
สีมีส่วนผสมของตะกั่วหรือสารปรอทหรือสารเคมีต่าง ๆ ย่อมสามารถปนติดไปกับอาหารได้ กาวที่ใช้ปิดผนึก
จะต้องเป็นชนิดที่สัมผัสกับอาหารได้ กระดาษคราฟท์และกระดาษกล่อง ซึ่งมักทำจากกระดาษรีไซเคิล (ด้าน
หนึ่งสีขาว อีกด้านหนึ่งสีเหลือง/เทา) ยังมีสารเคมีฟอกกระดาษปนอยู่ เช่น โซดาไฟ คลอรีน เป็นต้น กระดาษ
แก้ว ซึ่งย้อมเป็นสีต่าง ๆ จะต้องใช้สีที่เป็นเกรดอาหาร แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสีที่ไม่เหมาะกับอาหาร แม้สีนั้น
จะไม่มีสารตะกั่วผสมอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังมีสารเคมีของสีผสมอยู่ กระป๋องโลหะที่ยังไม่เคลือบหรือเคลือบสารที่ไม่
เหมาะกับชนิดของอาหารย่อมมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างกระป๋องโลหะกับอาหารได้ ทำให้เกิดสนิมเหล็ก
หรือทำให้เกิดการกัดกร่อนของสารเคลือบหลุดปนเข้าไปในอาหารได้  
--------------------- 
2 ณธกร อุไรรัตน์. (2559). การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  
จ.สระบุรี (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์, หน้า 34. 
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3.3 ความเหมาะสมของวัสดุเพื่อบรรจุอาหารแต่ละประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์เดี่ยว ๆ  แต่ละประเภทแต่ละ
ชนิดมีคุณสมบัติเด่นและด้อยในตนเอง แต่เมื่อนับวัสดุที่มีจุดเด่นมาใช้ร่วมกันหรือนำมาเคลือบด้วยกันก็สามารถเพ่ิม
คุณประโยชน์และประสิทธิภาพในการรักษาปกป้องคุณภาพอาหารและยังยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 

3. ความปลอดภัยด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [3] 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุหนึ่งในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มักมีอายุการใช้งานสั้นและเปลี่ยนเป็นขยะภายหลังจากการใช้งาน  
ในแต่ละครั้ง ดังนั้น การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือมาหลอมใหม่ได้ การกำจัดบรรจุภัณฑ์หลังจากการใช้แล้ว
และเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ รวมทั้งการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกองขยะทั่วประเทศด้วย 
วิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสมจะไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การใช้ระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะ
บรรจุภัณฑ์จะสามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ไปได้มาก 

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์แนวคิดใหม่นี้ด้วยเหตุผลที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง
นอกเหนือจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือ ต้นทุนการผลิต รวมทั้งต้นทุนการเก็บรวบรวมขยะจะลดลง
จากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หากผลิตภัณฑ์นั้นมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์นับเป็นแนวคิดใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในยุคอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมดังเช่นในปัจจุบัน  

 
 

 
 

                                              (ที่มาภาพประกอบ :  www.veerasa.com) 
--------------------- 

3 จะจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ . ประจวบ  เพิ่มสุวรรณ และพัฒน์  พิสิษฐเกษม. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_12/pdf/aw018.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 20 สิงหาคม 2564).  
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://scginternational.com/th/product/                                                             
ผลิตภณัฑ์เพื่ออุตสาหกรรม/กระดาษและบรรจุภณัฑ/์) 

 
4. ความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

การขนส่ง (Transportation) บรรจุภัณฑ์ช่วยทำให้การขนส่งสินค้าไปยังแหล่งตลาดเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ใช้ต้นทุนที่เหมาะสม เช่น การใช้ตู้บรรทุกสำเร็จรูป (Container) ในการขนส่งสินค้าจำนวน
มากไปยังระยะทางไกล รวมทั้งการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) แบบต่าง ๆ เช่น กล่อง ลัง 
กระบะ (Pallet) ในปัจจุบันนิยมการขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกสำเร็จรูป ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องออกแบบ
ให้พอดีกับขนาดของตู้ ตู้บรรทุกสินค้าต้องให้ความปลอดภัยแก่สินค้าในระหว่างการขนส่ง ป้องกันการถูกโจรกรรม 
แต่ขณะเดียวกันต้องป้องกันการจัดเรียงภายในตู้ให้ถูกต้อง เช่น ไม่ให้มีช่องว่างเมื่อเกิดการกระเทือนหรือเอียงจะต้อง
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าภายใน รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนค่าขนส่งด้วย [1] 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งนับเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาแต่ดึกดำบรรพ์ระดับความ
รุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นนั ้นค่อนข้างจะประเมินได้ยาก เนื ่องจากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้
ตลอดเวลาระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคื อให้สามารถป้องกัน
อันตรายในระดับเฉลี่ย แต่ยอมให้เกิดความเสียหายบ้างจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากความไม่คุ้มทุนใน
การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในทางตรงกันข้ามการขนส่งสินค้าใด ๆ ที่ไม่ประสบความเสียหาย
เลยในช่วงระยะเวลาเป็นเดือน ๆ กลับเป็นที่ไม่พึงประสงค์ในทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นการแสดงว่าบรรจุภัณฑ์มี
ระดับการป้องกันมากเกินไป (Over packaging) (ประชิด ทิณบุตร. 2531 : 91) [4] ดังนั้น อันตรายจากการ
ขนส่ง สามารถแยกตามประเภทของการขนส่งได้ 4 ประเภท 
--------------------- 

1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์. สิปราง  เจริญผล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.intech.crru.ac.th/research_ind/doc/85_dissemin_181024-6603แต่งตั้งผศ.สิปราง (1).pdf. (วันที่สืบค้น
ข้อมูล 20 สิงหาคม 2564).  

4 ประชิด  ทิณบุตร.  (2531).  การออกแบบบรรจภุัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส.์ 
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1. ทางรถไฟ ระหว่างการขนส่งโดยรถไฟโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อสินค้านั้น อาจเกิดขึ้นได้ 3 
โอกาส คือ ช่วงระหว่างการต่อตู้รถไฟ การออกรถไฟอย่างกระชาก หรือการหยุดอย่างกะทันหัน และการสั่นสะเทอืน
ระหว่างการขนส่ง การต่อตู้รถไฟอาจก่อให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงและอันตรายที่มีต่อสินค้าและ  
บรรจุภัณฑ์จะแปรผันตามวิธีการจัดเรียงสินค้าภายในตู้รถไฟ  และการใช้วัสดุป้องกันการกระแทกภายในตู้
รถไฟ ส่วนอันตรายที่เกิดจากการออกรถและหยุดนั้นจะแปรผันตามประเภทของหัวจักรและระบบเบรกที่ใช้ 
ส่วนโอกาสที่เกิดจากสั่นสะเทือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความเร็วและรางรถไฟพร้อมทั้งชนิดของตู้รถไฟ 

 

 
 

(ที่มาภาพประกอบ : https://thenfapost.com/2021/03/17/railway-parcel-services-to-cross-rs-1000-crore-
revenue-mark-in-2020/) 

 

2. ทางรถยนต์ อันตรายที่เกิดขึ้นมักจะเกิดการสั่นสะเทือนและการกระแทก ซึ่งแปรตามสภาวะของ
ถนนที่แล่นผ่าน ความรุนแรงของอันตรายจะแปรตามความถี่ของการสั่นสะเทือนและการกระแทกเกิดจากตัว
รถยนต์ ส่วนการสั่นสะเทือนมากน้อย (Amplitude) จะเปลี่ยนไปตามสภาวะของถนนและความเร็วในการวิ่งรถ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/wp24/temp/CTUCode-Draft-Annexes-2013v1.pdf) 
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3. ทางน้ำ ความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นจะอยู่กับสภาวะคลื่นและการจัดเรียงวางสินค้า  
บนเรือ โดยทางปฏิบัติทั่วไปสินค้าที่ขนส่งโดยทางเรือจะเรียงซ้อนสูง 6 - 10 เมตร และจะได้รับการสั่นสะเทือน
ที่ความถี ่ต่ำอันเนื ่องมาจากเครื ่องยนต์เรือและใบพัดเรือ  ส่วนการโยก (Pitching) และการโคลง (Roll)  
ของยานพาหนะเรือจะส่งผลให้สินค้าที่เรียงซ้อนทับอยู่ข้างล่างได้รับน้ำหนักที่กดทับลงมาเป็นอย่างมาก 
 

 
 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.abc.net.au/news/2012-05-25/containers-fall-from-grounded-ship/4033922?nw=0) 
 

4. ทางอากาศ ในการขนส่งทางอากาศสินค้ามักถูกจำกัดด้วยขนาดและน้ำหนักของสินค้า 
ส่วนอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง มักจะเกิดการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงอันเป็นผลจากตัวเครื่อง 
นอกจากนี้สินค้าจะประสบกับความดันและอุณหภูมิต่ำระหว่างการเดินทาง โดยปกติสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ
มักจะต้องได้รับการขนส่งร่วมกับการขนส่งด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ทางรถยนต์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน 
การขนส่งทางอากาศมักจะต้องแข็งแรงกว่าปกติ 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://industrytoday.com/the-air-freight-cargo-industry/) 
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[5] ในช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปรากฏในรูปแบบต่าง ดังนี้ 
1. บรรจุภัณฑ์ฉลาดหรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (intelligent and smart packaging) คือ บรรจุภัณฑ์

รูปแบบใหม่ที่เน้นทางด้านความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค ฉีกกฎบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ๆ ที่มีหน้าที่เพียงปกป้อง
สินค้าหรือมีแค่ความสวยงาม แต่จะมีความสามารถพิเศษมากกว่าภาชนะบรรจุทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร 
เพราะได้นำภาชนะบรรจุภัณฑ์ฉลาดหรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ มาใช้เพ่ือบันทึกข้อมูลระหว่างการขนส่ง การเก็บ
รักษา การสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภค และระบบการขายเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญแสดงถึงคุณภาพอาหารและ 
ความปลอดภัยทางอาหาร เนื่องจากได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นนวัตกรรมการควบคุมที่จะช่วย  
ยืดอายุของผลิตภัณฑ์หรือมีการแจ้งเตือนไปยังผู้บริโภคให้รับทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และยังแจ้งเตือน  
ถึงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์  

 

2. บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (active packaging) คือ บรรจุภัณฑ์ซึ่งทำหน้าที่ การปกป้องอาหารและขณะเดียวกัน
จะช่วยควบคุมสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ โดยการยอมหรือสกัดกั้นการแพร่ของก๊าซต่าง ๆ ผ่านเข้า-ออกจาก
บรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของอาหารหรือผลิตผลนั้น ๆ เพ่ือยืดอายุการวางจำหน่าย (shelf life) 
และรักษาคุณภาพ เช่น การใช้สารดูดซับออกซิเจน (oxygen scavengers) หมายถึง สารกำจัดออกซิเจน มีสมบัติ
สามารถดูดซับ (absorb) ออกซิเจนได้ อาจเรียกว่า oxygen absorber โดยตัวเองทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้
ปริมาณออกซิเจนลดลง สารต้านจุลินทรีย์  (antimicrobial agents) คือ สารต้านเชื ้อจุลินทรีย์ สามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ (microbicide) หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโต (microbiostasis) ของเชื้อได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://krungthai.com/Download/economyresources/   

EconomyResourcesDownload_439Active_Packaging_31_10_62.pdf 
 
--------------------- 

5 ทศพร นามโฮง. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แนวใหม่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://fic.nfi.or.th/futurefood/upload/research_article/file17.pdf (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 20 สิงหาคม 2564). 
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บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (active packaging) สามารถใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ได้ 2 รูปแบบ คือ  
1) เป็นแผ่น/ ซองใส่ในบรรจุภัณฑ์ (Sachet)  
2) เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ทั้งในรูปแบบวัสดุเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ (Coating) หรอื

เป็นชั้นพิเศษเพ่ิมในวัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์ (Lamination) หรือผสมในฟิล์มแต่ละชั้นที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ 
(Multiple Layers) 

3. บรรจุภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive packaging) ซึ่งเป็นตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เฉพาะกลุ่ม มีผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต อีกทั้งยังคง
เป็นกระแสที่มกีารกล่าวถึงในด้านการนำไปใช้ประโยชน์กับอาหารและเป็นที่น่าติดตามในขณะนี้ 

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างความปลอดภัยด้านการขนส่งของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (active packaging) ดังนี้ 
บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (active packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ยังคงความ

มีคุณภาพและปลอดภัยในเชิงรุก (active contribution) หมายถึง บรรจุภัณฑ์แอคทีฟไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียง
ปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยยืดอายุและคงคุณภาพของอาหารที่ดีไว้ให้ได้นานที่สุด 
อย่างที่รู้ ๆ กันบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์ในเชิงรับ (passive protection) ซึ่งมีหน้าที่
ขวางกั้นเพื่อป้องกันความชื้น ก๊าซออกซิเจน และความเสียหายทางกายภาพ (รอยช้ำและรอยขีดข่วน) อย่างไรก็
ตามในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับของสด บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของสด และสภาวะภายในบรรจุภัณฑ์ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ในทางที ่ช ่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ของสดนั ้น  ๆ อีกทั ้งต้องคำนึงถึงความ 
พึงพอใจของผู้บริโภคในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย  

 

 
 

(ที่มา : https://www.aptar.com/wp-content/uploads/2020/08/SeaWell-Callouts-for-Newsroom-1024x576.jpg) 
 

ระบบบรรจุภัณฑ์ป้องกันน้ำทะเล 

ฟิล์มกันรอย 

ผลิตภัณฑ ์

ของเหลวส่วนเกนิ 

หลุมที่มีสารออกฤทธิ ์
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://krungthai.com/Download/economyresources/   
EconomyResourcesDownload_439Active_Packaging_31_10_62.pdf 

 
การทำงานของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เป็นการทำงานภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีกายภาพและชีวภาพระหว่างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์ (product 
headspace) ชนิดบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบ่งออกเป็น 2 รูป คือ  
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1. บรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ใช้ระบบดูดซับ (absorbing systmes)  
2. บรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ใช้ระบบการปลดปล่อย (releasing system)  
บรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ใช้ระบบดูดซับ คือ บรรจุภัณฑ์มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และช่องว่างเหนือ

ผลิตภัณฑ์อาหาร แล้วกำจัดสารประกอบที่ไม่พึงประสงค์บางชนิดออกไปจากช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์  
ซึ่งสารประกอบที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายทางกายภาพและนำไปสู่
อายุการเก็บที่สั้นลง สารประกอบที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ก๊าซเอทิลีน ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 
โดยถ้าปริมาณสารประกอบเหล่านี้มีมากเกินไปจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารสด ในทางตรงกันข้ามบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ใช้ระบบการปลดปล่อยนั้นจะปลดปล่อย
สารประกอบบางชนิด (เช่น สารต้านจุลินทรีย์ สารยับยั้งก๊าซเอทิลีน) ในช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คงคุณภาพที่ดีและปลอดภัย สำหรับการเก็บรักษาที่นานขึ้น ตัวอย่างของสารต้านจุลินทรีย์ที่
เติมลงในพลาสติกเพ่ือบรรจุผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ :  ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร 
 http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/oxygen%20scavenger%202.JPG) 

                           
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://keep-it-fresh.com/wp-content/uploads/2020/01/Berri-Pad-Uses2.jpg) 
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เมื่อเร็วๆ นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบรรจุภณัฑ์ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ การ เปลี่ยนแปลงจาก
บรรจุภัณฑ์ธรรมดาที่สื่อสารกับผู้บรโิภคแบบทั่วไป ไปสู่บรรจุภัณฑ์ท่ีมีการสื่อสารแบบชาญฉลาดกับผู้บริโภค หรืออีก
นัยหนึ่ง คือการคิดค้นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (intelligent packaging) โดยความพิเศษของเทคโนโลยีน้ี คือ บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะสามารถที่จะสื่อสารถึงคุณภาพของอาหารตลอดวงจรของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภคและผู้บริโภคยังได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี หรือกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีนี้สามารถเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพ
ของอาหารตั้งแต่การผลิตอาหารจากผู้ผลิตไปจนถึงมือของผู้รับ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเป็นการรวมกันระหว่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ใช้เป็นแรงขับเคลื่อนด้าน การสื่อสารของระบบการบรรจุ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค โดยให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ดี บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจะสามารถ
ติดตามตรวจสอบ คุณภาพได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์วางขายบนชั้นวางสินค้าจนถึงมือของผู้บริโภค  
  นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเหล่านี้ยังสามารถบ่งบอกถึงสภาวะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย 
เป็นที่ทราบกันดีว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรแท้และอยู ่ใกล้กับผลิตภัณฑ์มากที่สุด ดังนั้นทั้งบรรจุภัณฑ์และ  
ผลิตภัณฑ์ต้องเคลื่อนตัวไปพร้อมกันตลอดวงจรของอุตสาหกรรม โดยที่บรรจุภัณฑ์เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุด ในการ
สื่อสารสภาพของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในแง่อื่นๆ บรรจุภัณฑ์ที่ฉลาดจะต้องมีความสามารถใน 
การสื่อสารกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะชนิดหนึ่งสามารถบ่งบอกคุณภาพ  
และสภาพที่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการเตือนผู้บริโภคหรือผู้ผลิตก่อนที่ผลิตภัณฑ์ จะมีคุณภาพ
แย่และสภาพของผลิตภัณฑ์ไม่มีความปลอดภัย บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะไม่ได้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียว 
แต่ยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สภาวะแวดล้อมภายนอก และข้อพิจารณาอื่นๆ อีกด้วย  
  โดยปกติอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (smart package device) จะมีขนาดเล็ก และอยู่ในรูปของ 
ฉลาก หรือป้าย ที่มีราคาไม่แพงมากนัก โดยจะถูกติดไว้บนบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุ (เช่น ถุง ถาด และ ขวด) 
หรืออาจจะถูกติดไว้บนบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (เช่น กล่องกระดาษแข็ง และกล่องกระดาษลูกฟูก)  เพื่อที่จะ
ใช้ในการสื่อสารตั้งแต่บรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องไปจนถึงมือผู้รับ หรือเรียกว่าตลอดวงจรของอุตสาหกรรม ฉลาก
หรือป้ายดังกล่าวทำหน้าที่สื่อสารกับท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะมี 2 ชนิด คือ  
   (1) อุปกรณ์ที่บ่งช้ีบนบรรจุภัณฑ์ (เช่น ตัวบ่งชี้อุณหภูมิและเวลา ตัวบ่งชี้ก๊าซ และตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพ) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สภาวะแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้ รวมถึงมีการแจ้งเตือนให้ผู้ผลิต ผู้จัด
จำหน่าย หรือผู้บริโภคทราบได้ เมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหาหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม  

 
 
 
 

(ทีม่าภาพประกอบ : Actinpak 
http://www.actinpak.eu/showcase/time-temperature-indicator/) 
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  (2) อุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลของผลิตภัณฑ์เอาไว้ (เช่น บาร์โค้ด และป้าย RFID) ซึ่งจะใช้
สำหรับการเก็บข้อมูลสินค้า ต่าง ๆ เช่น จำนวนสินค้าในคลัง ราคาของสินค้า เป็นต้น ตัวอย่างอุปกรณ์บ่งชี้บน
บรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น อุปกรณ์บ่งชี้ อุณหภูมิและเวลา (Time-temperature integrators) อุปกรณ์ที่ บ่งชี้ถึง
ความสดใหม่ (Freshness sensors) และอุปกรณ์บ่งชี้การสุก (ripeness) ของผลไม้ เป็นต้น อุปกรณ์บ่งชี้
อุณหภูมิและเวลาถูกนำไปใช้กับการขนส่งเนื้อสัตว์แช่แข็ง (เช่น หมู ไก่ ปลา) โดยถ้าเนื้อสัตว์ถูกเก็บไว้ที่
อุณหภูมิไม่เหมาะสม เช่น สูงเกินไป อาจส่งผลให้ คุณภาพของเนื้อสัตว์ดังกล่าวต่ำลง ซึ่งจะนำไปสู่อายุการเก็บ
รักษาที่สั้นลง ดังนั้นอุปกรณ์บ่งชี้อุณหภูมิและเวลาสามารถบอกถึงคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระหว่างการ
ขนส่งหรือสภาวะในการเก็บได้ ปัจจุบันมีผู้ผลิตตัวบ่งชี้อุณหภูมิและเวลาที่สามารถบอกถึงคุณภาพ ของเนื้อสัตว์
ภายใต้ตราสินค้าชื่อ OnVuTM และ TT SensorTM ฉลากบ่งบอกคุณภาพเนื้อสัตว์ภายใต้ตราสินค้า OnVuTM 
ใช้บอกถึงคุณภาพของเนื ้อสัตว์ โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีที ่ฉลาก ถ้าคุณภาพเนื ้อสัตว์ลดลง ซึ ่งอาจ
เนื่องมาจากการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ไว้ภายใต้อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากการขนส่งเนื้อสัตว์ ดังกล่าวโดย
ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ฉลาก OnVuTM จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเข้มกลายเป็นสีเทา การ
เปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มีคุณภาพต่ำลงหรือไม่สดนั่นเอง 
 

 
 
(ที่มาภาพประกอบ :  iStock https://media.istockphoto.com/vectors/rfid-tag-qr-code-fingerprint-and-barcode-

vector-flat-icon-set-on-a-vector-id1045971840?s=612x612) 
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ใบงานที่ 8 
เร่ือง ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์แล้ว จงตอบคำถาม 

ดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายความปลอดภัยด้านการใช้สอยของบรรจุภัณฑ์  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
 
2. จงอธิบายความปลอดภัยด้านสุขภาพของบรรจุภัณฑ์ 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................   
 
3. จงอธิบายความปลอดภัยด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. จงอธิบายความปลอดภัยด้านการขนส่งของบรรจุภัณฑ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 8 เร่ือง ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 
 
1. จงอธิบายความปลอดภัยด้านการใช้สอยของบรรจุภัณฑ์  
ตอบ       1.1 การรองรับสินค้า (Contain) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่รองรับสินค้าให้รวมกันเป็นกลุ่มและหมวดหมู่ 
หรือตามรูปร่างของภาชนะทำให้สะดวกในการเก็บรักษา ขนส่ง ลำเลียง และการบริโภค 

1.2 การปกป้องผลิตภัณฑ์ (Protection) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่รักษาสภาพสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 
และป้องกันคุ้มครองสินค้าที่อยู่ภายในจากความเสียหายด้วยเหตุต่าง ๆ  ทั้งจากสภาพแวดล้อมมนุษย์ สัตว์  
การขนส่งโยกย้าย เพื่อให้สินค้าคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อออกจากแหล่งผลิตหรือโรงงานได้มากที่สุด  มิให้เกิด 
การขีดข่วน บุบสลาย แตกหัก เสียรูป รั่วซึม ระเหย หรือแม้แต่ถูกลักขโมย 

1.3 เคลื่อนย้ายได้ (Handling) บรรจุภัณฑ์ต้องเคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น ถ้าใส่ในกล่องต้องเป็น
กล่องที่มีหูหิ้วหรือช่องสำหรับสอดมือเมื่อจับหรือยกได้สะดวก น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ไม่หนักมากเกินไปจนทำให้
ยกหรือขนย้ายไม่สะดวก 

1.4 การรักษา (Preserve) บรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงเดิม ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย รวมทั้งในระหว่างการใช้งานของผู้บริโภคด้วย เช่น สินค้าประเภทอาหาร บรรจุภัณฑ์
จะต้องทำหน้าที่ถนอมและช่วยรักษาคุณภาพ รสชาติ คุณค่าทางอาหารมิให้เน่าเสีย เหม็น หืน ขึ้นรา หรือ 
เสียความสดใหม่ในขณะที่ผู้บริโภคยังใช้สินค้าไม่หมด บรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติในการรักษาสินค้าที่เก็บไว้ใน
อุณหภูมิห้องปกติหรืออาจมีการใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิเข้ามาช่วย  
 
2. จงอธิบายความปลอดภัยด้านสุขภาพของบรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปทำภาชนะบรรจุสินค้า
ที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาหารจะต้องมีคุณสมบัติหลัก ดังนี้ 

2.1 ความสะอาด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การขนส่ง  และการทำความสะอาดอีกครั้ง
ก่อนนำไปบรรจุอาหาร  

2.2 ไม่มีส่วนผสมหรือสิ่งเจือปนในวัสดุภาชนะทำให้อาหารปนเปื้อนได้  
2.3 ความเหมาะสมของวัสดุเพื่อบรรจุอาหารแต่ละประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์เดี่ยว ๆ แต่ละประเภท

แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเดน่และด้อยในตนเอง แต่เมื่อนับวัสดุที่มจีุดเด่นมาใช้ร่วมกันหรือนำมาเคลือบด้วยกันก็
สามารถเพิ่มคุณประโยชน์และประสิทธิภาพในการรักษาปกป้องคุณภาพอาหารและยังยืดอายุของผลิตภัณฑ์
อาหารด้วย 
 
3. จงอธิบายความปลอดภัยด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที ่มีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุหนึ่งในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มักมีอายุการใช้งานสั้นและเปลี่ยนเป็นขยะภายหลังจากการใช้งาน  
ในแต่ละครั้ง ดังนั้น การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือมาหลอมใหม่ได้ การกำจัดบรรจุภัณฑ์หลังจากการใช้แล้ว
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และเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ รวมทั้งการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกองขยะทั่วประเทศด้วย  
วิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสมจะไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การใช้ระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะ
บรรจุภัณฑ์จะสามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ไปได้มาก 

ผู ้ผล ิตบรรจุภ ัณฑ์ให้ความสนใจต่อบรรจุภ ัณฑ์ใหม่นี ้ด ้วยเหตุผลที ่สำคัญยิ ่งประการหนึ่ง
นอกเหนือจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือ ต้นทุนการผลิต รวมทั้งต้นทุนการเก็บรวบรวมขยะจะลดลง
จากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หากผลิตภัณฑ์นั้นมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์นับเป็นแนวคิดใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในยุคอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมดังเช่นปัจจุบัน  
 
4. จงอธิบายความปลอดภัยด้านการขนส่งของบรรจุภัณฑ์ 
ตอบ  การขนส่ง (Transportation) บรรจุภัณฑ์ช่วยทำให้การขนส่งสินค้าไปยังแหล่งตลาดเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ใช้ต้นทุนที่เหมาะสม เช่น การใช้ตู้บรรทุกสำเร็จรูป (Container) ในการขนส่งสินค้า
จำนวนมากไปยังระยะทางไกล รวมทั้งการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) แบบต่าง ๆ เช่น 
กล่อง ลัง กระบะ (Pallet) ในปัจจุบันนิยมการขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกสำเร็จรูป ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
จะต้องออกแบบให้พอดีกับขนาดของตู้  ตู้บรรทุกสินค้าต้องให้ความปลอดภัยแก่สินค้าในระหว่างการขนส่ง ป้องกัน
การถูกโจรกรรม แต่ขณะเดียวกันต้องป้องกันการจัดเรียงภายในตู้ให้ถูกต้อง เช่น ไม่ให้มีช่องว่างเมื่อเกิดการ
กระเทือนหรือเอียงจะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าภายใน รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนค่าขนส่งด้วย 
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2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  เรืองโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
6. นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
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คณะบรรณาธิการ (ต่อ) 
7. นายทศพล ราชเดิม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
8. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 
 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
1. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 

 
เอกสารวิชาการลำดับที่  7/2564 
เผยแพร่     สิงหาคม  2564 
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