
ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร 
โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
E-mail: nawadon@g.swu.ac.th 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น วันที่ 28 มกราคม 2563 และ โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  



2 

ภาพรวมการบรรยาย 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้า 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/ 

- ช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาด สามารถเพิ่มคุณคา่ของ
สินค้าได ้

- มีบทบาทส าคัญในการเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยรักษา
คุณภาพอาหารซึ่งอาจท าให้เปลี่ยนแปลงไปโดยปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม  

- การยืดอายุการเก็บของอาหารให้ยาวนานขึ้น และสามารถ
รักษาคุณภาพของอาหารให้คงอยู่จนกระทั่งบริโภคหมด  

- รักษาคุณภาพของกลิน่และรสชาติความอร่อย 
- ให้ข้อมูลที่ส าคัญแก่ผู้บริโภค 

http://www.foodnetworksolution.com/
http://www.foodnetworksolution.com/
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หน้าที่ของบรรจภุัณฑ์ 
- บรรจุใส่ ได้แก่ ใส่-ห่อสินค้า ด้วยการชั่ง ตวง วัด นับ 
- ปกปูองคุ้มครอง ได้แก่ ปูองกันไม่ให้สินค้าเสียรปู แตกหัก ไหลซึม 
- รักษาคุณภาพอาหาร  
- ขนส่ง ได้แก่ กล่องลูกฟูก ลังพลาสติก ซึ่งบรรจุสินค้าหลายห่อหรอืหน่วย เพื่อ

ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและขนสง่สินค้าไปยังแหล่งผลิตหรอืแหลง่ขาย 
- การวางจ าหน่าย คือ การน าบรรจุภัณฑ์ที่มีสินค้าอาหารแปรรูปอยู่ภายในวาง

จ าหน่ายได้โดยไม่จ าเป็นต้องเห็นสินค้าเลย  
- การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
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https://friendseat.com/ 

https://cwsimons.com http://www.naserodina.eu/domaci-bagetova-pomazanka/ 

ท าไมต้องมีบรรจุภัณฑ์? 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ)  
บทบาทของบรรจุภัณฑ์ในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือในการช่วย
รักษาคุณค่าของอาหาร และท าหน้าที่ในการรักษาคุณภาพอาหาร 2 ทาง 
คือ  
การปกปูองเชิงรับ การปกปูองเชิงรับ หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ใส่
อาหารเพียงอย่างเดียว ท าหน้าที่เป็นตัวกั้นผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสกับ
บรรยากาศภายนอก บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่เป็นกลไกในการปกปูอง
ผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหล่านี้ 

ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/ 

http://www.foodnetworksolution.com/
http://www.foodnetworksolution.com/
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ)  
การปกปูองเชิงรุก เมื่อไรก็ตามที่บรรจุ
ภัณฑ์มีบทบาทต่อการเตรียมและ
รักษาผลิตภัณฑ์อาหาร บทบาทของ
บรรจุภัณฑ์นั้นก็นับเป็นการปกปูอง
เชิงรุก ในปัจจุบันนี้ ด้วยวิวัฒนาการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเฉพาะด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ  
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แบ่งตาม ประเภทของบรรจุภัณฑ ์

การออกแบบ บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย หรือปฐมภูมิ 

บรรจุภัณฑ์ชั้นใน หรือทุติยภูมิ 

บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือตติยภูมิ 

วัสดุที่ใช้ผลิต เยื่อและกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ วัสดุธรรมชาติ  

ประเภทของบรรจุภัณฑ์อาหาร 
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1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนต ่า สามารถท าการพิมพ์สอดสีได้ง่าย
และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
2. บรรจุภัณฑ์แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางและสามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สุด 
3. บรรจุภัณฑ์โลหะ เช่น กระป๋อง มีความแข็งแรงทนทาน สามารถเก็บรักษาอาหาร
ได้นาน และใช้มากในผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
4. บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ประเภทคือ ประเภทคงรูป เช่น ขวด ถ้วย ลัง 
และประเภทอ่อนตัว เช่น ฟิลม์พลาสติก ถุง และซองพลาสติก เป็นต้น 
5. วัสดุธรรมชาติ อาจแบ่งได้ 2 ชนิด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ 
ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0558 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์อาหาร 



เยื่อและกระดาษ 
กระดาษนับได้ว่าเป็นวัตถุดิบซึ่งถูกน ามาผ่านกระบวนการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์มาก
ที่สุดและมีแนวโน้มใช้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการรีไซเคิลได้ง่าย  
กระดาษนับเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียวที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้จากการปลูก
ปุาทดแทน  
กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภทและสามารถพิมพ์ตกแต่งได้
ง่ายและสวยงามนอกจากนี้ยังสะดวกต่อการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้เนื่องจากสามารถ
พับได้ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ  



ซองกระดาษ ใช้บรรจุสินคา้ต่าง ๆ เช่น ยาเม็ด เมล็ดพืช ธัญพืช ฯลฯ การเลือกใช้
ขนาดและชนิดของซองขึน้กับชนิดของสนิค้าและความแน่นหนาที่ต้องการ 
กระดาษที่ใช้ท าซองต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง รูปร่าง และราคาเป็นหลัก 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (ต่อ)  



ถุงกระดาษ  มีทั้งแบบแบนราบ (ใช้ใส่อาหารชิ้นเล็กๆ ที่มีน้ าหนักเบา) แบบมีขยาย
ข้างและก้น (ใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณมาก เช่น แปูง คุกก้ี ข้าวสาร ฯลฯ หรือใช้
เป็นถุงในกล่องกระดาษแขง็ ) บรรจุสินค้าประเภทเครื่องเทศ สินค้าที่มีน้ าหนักมาก
ควรใช้กระดาษเหนียว หากสินค้ามีความชื้นสูงหรือเก็บในสภาวะเปียกชื้น กระดาษ
ที่มีค่าการดูดซึมน้ าต่ า ๆ เช่น กระดาษเคลือบไข กระดาษเคลือบพลาสติก เป็นต้น  

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (ต่อ)  



ถุงกระดาษหลายชั้น ส าหรับขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมากกว่า 10 
กิโลกรัม หรือสินค้าที่ต้องการการปกปูองเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความเหนียว
สูง หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติในด้านปูองกันความชื้นก็อาจเคลือบด้วย
พลาสติก หรืออะลูมิเนียมฟอยล์ 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (ต่อ)  

worldbranddesign.com 

VDO กระดาษ/How It's Made  Tetra Pak Containers   _Laminated_paper.flv
https://worldbranddesign.com/profsoyuz-created-new-packaging-design-for-banana-chips/
https://worldbranddesign.com/profsoyuz-created-new-packaging-design-for-banana-chips/


เยื่อกระดาษขึ้นรูป เยื่อกระดาษขึ้นรูปมีทั้งชนิดที่ท าจากเย่ือบริสุทธิ์ซึง่ใช้บรรจุ
อาหารส าเร็จรูปและอาหารที่ เข้าตู้อบไมโครเวฟได้ และชนิดที่ท าจากเยื่อเศษ
กระดาษซึ่งใช้บรรจุ ไข่ ผัก ผลไม้สด และท าเป็นวัสดุกันกระแทก การเลือกใช้ต้อง
ค านึงถึงชนดิของผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุเป็นส าคัญ เพราะเกี่ยวขอ้งกับความปลอดภัย
ของผู้บริโภค  

  

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (ต่อ)  

www.ebay.com 



แก้ว 

• แก้วเป็นวัสดุแข็ง คงรูปและเปน็เนื้อเดียว มีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบ 
•แก้วนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความเฉื่อยต่อการท าปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพต่างๆ 
ทนความร้อนสูงเมื่อเทยีบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ และรักษาคุณภาพสินค้าได้ดีมาก  
•ข้อดีของแก้วคือมีความใสและท าเป็นสีต่างๆได้ สามารถทนต่อแรงกดได้สูงแต่
เปราะแตกง่าย ในด้านสิ่งแวดล้อมแก้วสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 100%    

บรรจุภัณฑ์แก้ว  

https://www.exportersindia.com/ 

https://www.exportersindia.com/


โลหะ 

 โลหะเป็นวัสดุที่มคีุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น เป็นตัวน าไฟฟูา
ได้ดี น าความร้อนได้ดีมาก ไม่ยอมให้แสงผ่านและมีความแข็งแรงมาก 
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใช้มี 2 ชนิด เหล็กเคลือบดีบุกและ
อะลูมิเนียม 

  

บรรจุภัณฑ์โลหะ  



เปลวอลูมิเนียม 
แผ่นเปลวอะลูมิเนียม คือ อะลูมิเนียมที่มีความหนา 0.15 มิลลิเมตรหรือน้อย
กว่า การน าไปใช้งานแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
*แผ่นเปลวอะลมูิเนียมธรรมดา  
*แผ่นเปลวอะลมูิเนียมที่มีการเคลือบด้วยสาร ที่ท าให้สามารถปิดผนึกได้ด้วย
ความร้อน 
*แผ่นเปลวอะลมูิเนียมที่มีการเคลือบหรอืประกบกับกระดาษหรือฟิลม์พลาสติก 
 
 

บรรจุภัณฑ์โลหะ (ต่อ)  

VDO โลหะ/How It's Made_ Aluminium Foil.flv


แก้ว บรรจุภัณฑ์โลหะ  

ถุงอลุมิเนียมฟอยล์
เคลือบพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม 

www.vectorstock.com 



แก้ว บรรจุภัณฑ์โลหะ (ต่อ)  

ถุงอลุมิเนียมฟอยล์เคลือบ
กระดาษ/พลาสติก หรือถุง 
Pouch 

ถาดอลุมิเนียมฟอยล ์

http://thai.aluminiumfoilroll.com/ www.pinterest.com 

http://thai.aluminiumfoilroll.com/
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
พลาสติกนั้นเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิด
เมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัวบางชนิดแข็งตัวถาวร เช่น ไนลอน ยาง 
หนัง ใช้ผลิตเป็นสิง่ต่างๆ มากมาย เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือ
รถยนต์ พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซต 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

การซึมผ่านไอน้ า (กรัม/ตรม. วัน) 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ) 

พอลิเอธิลีนเทเรพฟธาเลท (เพ็ท หรือ PET) 
จุดเด่น : ใส การซึมผ่านก๊าซต่ า ขึ้นรูปได้หลากหลาย 

http://www.masterpet.co.th/ 

http://www.masterpet.co.th/


มีลักษณะใสโปร่งแสง แวววาว และขุ่นเมื่อเกิดผลึก มีความเหนียวมากยืดหดตัวได้
ดี สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ซึ่งความแข็งแรงของ PET ขึ้นอยู่กับความปรับแต่ง

ให้เกิดผลึกในโมเลกุล และอีกข้อดีคือมีค่าการซึมผ่านก๊าซต่ า 

C-PET A-PET 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ) 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ) 

มีความหนาแน่นโมเลกุลสูงที่สุด สีลักษณะขุ่นทึบแสง มีความ
เหนียวและแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมีได้ดีมากกว่าพอลิเอธิลีน

ทั่วไป 

พอลิเอธิลีนความหนาแนน่สงู (HDPE) 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ) 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ) 

เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปูองกันการซึมผ่านของ
ก๊าซได้ดีในระดับหนึง และจุดเด่นคือ สามารถดับไฟด้วยตัวเอง

และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ด้วยการเติมสารเติมแต่ง 

พอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี หรือ PVC) 



บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

PVC 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

มีความหนาแน่นโมเลกุลต่ าสีลักษณะขาวใส มีความ
ยืดหยุ่นสูง ปูองกันกรด – ด่าง และความชื้นได้ดี แต่

น้ ามันสามารถซึมผ่านได้ 
 

พอลิเอธิลีนความหนาแนน่ต่ า (LDPE) 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

https://www.hiplasticbags.com/ 

https://www.hiplasticbags.com/
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

COPO BLOCK HOMO RANDOM 
มีความใสปานกลาง ทน
คว าม ร้ อ น ไ ด้ สู ง  เ ข้ า
ไมโครเวฟได้ สามารถขึ้น
รู ป ไ ด้ ง่ า ย ใ น ห ล า ย ๆ
กระบวนการและรวดเร็ว  
 

COPO 
มีความใสที่ สุ ดใน
ตระกูล PP แต่
สมบัติในการทนแรง
กระแทกและความ
ร้ อ น ไ ด้ น้ อ ย  PP 
ทั่วไป 
 

มีคุณสมบัติโดยรวม
คล้ า ย กั บ  HOMO 
แต่สิ่งที่เหนือกว่าคือ
ส า ม า ร ถ ท น แ ร ง
กระแทกได้ดีกว่า 
 

สีไม่ใสและทึบแสง 
แต่มีความแข็งแรง
ที่สุดในตระกูล PP 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
จัดเรียงโมเลกุลแบบ 
Block  
 

พอลิโพรพิลีน (PP) 



บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ) 

PP เข้าไมโครเวฟได้ 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

GPPS EPS XPS 

มีลักษณะใสแวววาว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ทนทานแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งแต่
เปราะ ยืดหยุ่นได้น้อย จุดเด่นคือมีอัตราการขยายตัวได้สูง เมื่อใส่สารพองตัว  

พอลิสไตรีน (PS) 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

ไนลอน (พอลิเอไมด)์ 
แข็งหนียว ต้านทานแรงดึงและฉีกขาดได้ดี ทนการกัดกร่อน การเสียดสี

สูง ปูองกันการซึมผ่านของน้ ามัน ออกซิเจนและกลิ่นต่างๆ ไดด้ีมาก 
แต่มีข้อเสียคือดูดความชื้น ซ่ึงจะส่งผลให้ความแข็งแรงลดลง 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
พลาสติกชนิดอื่นๆ (กลุ่มนี้จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท)  
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

พลาสติกชีวภาพ 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

https://www.researchgate.net/ 

https://www.researchgate.net/
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

https://www.thaileoplastic.com/ 

https://www.thaileoplastic.com/
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
ข้อควรระวังในการเลือกใช้บรรจุภัณฑพลาสติก 

1. ต้องเป็นเกรดสัมผัสอาหาร (ดูได้จากเกรดของพลาสติกที่ใช้ หรือที่
รายละเอียดที่ระบุไว้ ณ ที่จ าหน่าย หนือหน้าถุง) 

2. ต้องไม่เป็นพลาสติกที่ผ่านการช้งงานมาแล้วหรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. อุณหภูมิของอาหารเมื่อบรรจุ ขึ้นชั้นจ าหน่าย การขนส่ง การกัก

กาซและกลิ่น และการใช้งงานของผู้บริโภค (อุ่นร้อน) 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
การพิสูจน์ชนิดของพลาสติกอย่างง่าย 

 วิธีการอย่างง่าย ๆ หลายวิธีในการที่จะพิสจน์ให้รู้ว่าได้พลาสติกชนิดนั้น
เป็นชนิดใด โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย ประสบการณ์ ตาที่ดีและจมูกพิสูจน์กลิ่น
ถ้าได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 
 ถ้าต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยเฉพาะส่วนผสมที่เติมลงไปใน
พลาสติกบริสุทธิ์ ควรต้องให้สถาบันเฉพาะทางท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งจะมีเครื่องมือที่เหมาะสมและบุคลากรที่เชี่ยวชาญท าการทดสอบได ้
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
การพิสูจน์ชนิดของพลาสติกอย่างง่าย 

ต่อไปนี้เป็นวิธีการพิสูจน์ชนิดของพลาสติกอย่างง่าย 
1. การพิสูจน์โดยการสังเกตด้วยตา 
2. การพิสูจน์โดยการสัมผัสผิว 
3. การพิสูจน์โดยการดัด 
4. การพิสูจน์โดยวิธีอื่น ๆ 
5. การพิสูจน์โดยการหาความความหนาแน่น  
6. การพิสูจน์โดยการละลาย 
7. การพิสูจน์โดยการดูลักษณะเมื่อได้รับความร้อน 
8. การพิสูจน์โดยการสังเกตเปลวไฟ และกลิ่นไอของพลาสติก 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  

ชนิดของ
พลาสติก 

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.) ผลที่ได้ 

PET 1550 มีความหนาแน่นมากกว่าน้ า ผลคือจมน้ า 

PVC 1300 มีความหนาแน่นมากกว่าน้ า ผลคือจมน้ า 

PS 1047 มีความหนาแน่นมากกว่าน้ า ผลคือจมน้ า 

น้ า 1000   

HDPE 953 มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า ผลคือลอยน้ า 

LDPE 924 มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า ผลคือลอยน้ า 

PP 900 มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า ผลคือลอยน้ า 

การพิสูจน์โดยการหาความความหนาแน่น  

https://www.mtec.or.th/post-knowledges/4045/ 

https://www.mtec.or.th/post-knowledges/4045/
https://www.mtec.or.th/post-knowledges/4045/
https://www.mtec.or.th/post-knowledges/4045/
https://www.mtec.or.th/post-knowledges/4045/
https://www.mtec.or.th/post-knowledges/4045/


บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)  
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ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
อาหารถนอมด้วยน้ าตาลและท าแห้ง 

ซองพลาสติก LDPE มีราคาถูกและปิดผนึกด้วยความร้อนได้ง่าย 

ซองพลาสติก PP สามมารถปูองกันความชื้นได้ดีแต่ปิดผนึกยาก
กว่าฟิล์ม PE เนื้อพลาสติกมีความใสช่วยเพิ่ม
คุณค่าสินค้า 

กระดาษแก้ว สามารถปูองกันความชืน้ได้ระดับหนึ่งมักนิยมใช้
ห่อปิดปลาย 

กระป๋องพลาสติกหรือกระบอก
พลาสติกมีฝาปิด 

เห็นสินค้าได้รอบตัว ควรปิดฝาด้วยเทปให้สนิท 
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ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
อาหารถนอมด้วยน้ าตาลและท าแห้ง (ต่อ) 

ถาดพลาสติกใสชนิดมีฝาเป็นแบบ
กาบหอย (Clam Shell) 

ควรปิดฝาด้วยความร้อนแทนที่จะใช้ลวดตะเข็บหรือใช้
เทป 

กระป๋องโลหะ สามารถสร้างจุดเด่นที่ดีให้แก่สินค้าและแปลกใหม่ แต่มี
มูลค่าสูง 

กระป๋องกระดาษ คล้ายคลึงกับกระป๋องโลหะแต่พิมพ์สวยงามได้ง่ายกว่า 

ถุงเคลือบหลายชั้นอาจใช้แบบวางตั้ง
ได้ อาจมีซิปด้วย 

เป็นบรรจุภัณฑ์รูปลักษณ์ใหม่ก่อให้เกิดความสะดวกใน
การบริโภคเปิดโอกาสให้ใช้เทคนิคระบบบรรจุภัณฑ์
ใหม่ๆ เช่น ระบบสุญญากาศ ระบบการประสภาวะ 
(MAP) เป็นต้น ซึ่งช่วยยืดอายุอาหารเก็บได้นาน 
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การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 

ซองกระดาษเคลือบพลาสติก  ถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม 

กระป๋องพลาสติกหรือกระบอกพลาสติกมีฝาปิด 
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การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 

ถาดพลาสติกใสชนิดมีฝาเป็นแบบกาบหอย  กระป๋องโลหะ 

กระป๋องกระดาษ 
เคลือบพลาสติก/โลหะ 

www.indiamart.com http://www.papercanspackaging.com/ 

http://www.papercanspackaging.com/


48 
ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
อาหารหมักดอง 

กระป๋องโลหะ เหมาะกับอาหารที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อมีขนาด
มาตรฐานจัดหาเองได้ง่าย 

บรรจุภัณฑ์แก้ว เหมาะกับอาหารที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้จะต้องใช้
ฝาปิดได้สนิท ความใสและคุณสมบัติของแก้วมีส่วน
ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้า 

ถุงพลาสติกPE เหมาะกับการจ าหน่ายวันต่อวัน 
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ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
อาหารหมักดอง 

ปี๊บ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ขนส่ง ถ้าใช้ปี๊บเปล่าควรพิจารณาสารเคลือบที่
เหมาะสม หรืออาจใช้ถุง PE อย่างหนาเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

ถุงต้มได้ หรือ Retort 
Pouch 

โครงสร้างพื้นฐานเป็นฟิล์มเคลือบของ PET เคลือบกับเปลวอะลูมเินียม
และ CPP สามารถฆ่าเชื้อสินค้าพร้อมถุงได้ ถุงอาจมีราคาแพงแต่จะ
ช่วยลดค่าขนส่งและช่วยถนอมคุณค่าอาหารได้ดีกว่าอาหารกระป๋อง 

ถุงพลาสติกในกล่อง 
กระดาษ (Bag in Box) 

ถุงพลาสติกและกลอ่งกระดาษลูกฟูกสามารถแยกออกจากกนัได้และ
พับเก็บจากกันได้ง่าย ตัวกล่องกระดาษสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
เปลี่ยนเฉพาะแต่ถุงพลาสตกิ ซึ่งวัสดุนี้จัดว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 

www.ditp.go.th www.id8agency.com 
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การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 

Retort Pouch 

Bag in Box 
www.insider.com 



52 
ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
อาหารถนอมด้วยการฆ่าเชื้อที่มีความร้อนสงู 

ขวดแก้ว มีขนาดขวดมาตรฐานจากผู้ผลิต ควรเลือกฝาที่มีคุณภาพสูง ทน
อุณหภูมิฆ่าเชื้อได ้

กระป๋อง หรือ Retort 
Pouch 

มีขนาดมาตรฐานจ าเพาะของสินค้าแต่ละประเภทและฆ่าเชื้อได้
ง่าย ถุงเคลือบหลายชั้นมีศักยภาพสูงใช้ปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์
ต่อหน่วยสินค้าน้อยจึงเป็นการสนองตอบต่อการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะ 

ถุงพลาสติกในกล่อง
กระดาษ 

พิจารณาใช้พลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้ เช่น PP สามารถ
ลดต้นทุนขนส่งได ้



53 
ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
เครื่องเทศ 

ขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บกลิ่นได้ดี ไม่ยอมให้อากาศเข้า
ไปท าปฏิกิริยากับเครื่องเทศ เว้นแต่การปิดผนึกไม่ดี 
สร้างภาพพจน์ของสินค้าให้ดูมีราคา 

ขวดพลาสติก ควรพิจารณาเลือกพลาสติกท่ีมีความหนาแน่นสูง เช่น 
HDPE เพ่ือปูองกันกลิ่นซึมผ่านวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

ซองเคลือบหลายชั้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บริโภคครั้งเดียว ควรพิจารณาซองที่
เคลือบด้วยเปลวอะลูมิเนียมซ่ึงสามารถเก็บรักษากลิ่นได้
ดี 
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การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
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ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
เบเกอรี่และขนมหวาน 

กล่องกระดาษแข็ง บรรจุภัณฑ์ที่สามารถพิมพ์ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ราคา
ถูก 

ถาดพลาสติกใสแบบ
กาบหอย  

สามารถมองเห็นสินคา้ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินคา้ ถ้าใช้
พลาสติกที่มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซนอ้ย สามารถใช้
เทคนิคระบบบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ เช่น การปรับสภาวะโดย
การฉีดก๊าซเฉื่อย (ไนโตรเจนหรือคาร์บอนได้ออกไซด)์ 
เพื่อยืดอายุอาหาร แต่ตัวฝาต้องปิดสนิทด้วยความร้อนได ้



56 
ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ 

การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
เบเกอรี่และขนมหวาน (ต่อ) 

ถาดพลาสติกหรือกระดาษ
ปิดผนึกด้วยความร้อนบน
แผ่นฟิล์ม 

ราคาถูกกว่า แต่ต้องคัดเลือกประเภทของ
พลาสติกให้เหมาะกับสินค้า และสามารถใช้
เทคนิคการประสภาวะได้ 

ถาดอะลูมิเนียมพร้อมฝา
ท าด้วยกระดาษแข็ง 

มีราคาสูงแต่สามารถปกปูองรักษาคุณภาพ
สินค้าไว้ได้นาน เหมาะส าหรับแช่เย็นหรือแช่
แข็ง 
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การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

กล่องกระดาษ Boxes in box 

ถาดพลาสติก 
www.pinterest.com http://lindarcorp.com/ 
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การคัดเลือกวัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
แนวทางการคัดเลือกวัสดุ 
- กลุ่มลูกค้าของเราเปน็ใคร 
- ก าไรต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ สูงหรือต่ า 
- ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ไม่ควรเกิน 30% ของต้นทุน (ขึ้นกับกลุ่มลูกค้า) และ

ความจ าเพาะของผลิตภัณฑ์ (ต้องขึ้นแม่พิมพ์ใหม่หรือไม่ วัสดุหาซื้อยาก
หรือไม่ ต้องออกแบบเฉพาะหรือไม่ ฯลฯ) 

- สภาวะการบรรจุ การขนส่ง เป็นอย่างไร ระยะเวลาการขึน้ชั้น 
- จุดวิกฤติที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสีย และข้อควรระวังของผลติภัณฑ์ 
- ข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย (วัสดุสัมผัสอาหาร) 



59 
ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0558 

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร 
• EN (European Standard) มาตรฐานของสหภาพยุโรป 
• DIN (Deutsches Institut Fur Normung) สถาบันมาตรฐานของเยอรมนี หน่วย
เมตริก 
• ISO (International Organization for Standardization) มาตรฐานสากล เป็น 
มาตรฐานกลางที่ใช้อ้างอิงทั่วโลก หน่วยเมตริก 
• JIS (Japanese Industrial Standard) มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุุน หน่วยเมตริก 
• ASTM (American Society for Testing Materials) สมาคมเพื่อการทดสอบและวัสดุ 
แห่งอเมริกา 
• TIS (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
มาตรฐานของไทย หน่วยเมตริก 
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การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
ทดสอบคุณสมบัติการ
ปูองกันรักษาคุณภาพ 

- การซึมผ่านของไอน้ าหรือก๊าซ 
- ทดสอบความเข้ากันได ้
- ความต้านทานต่อการทิ่มทะล ุ
- ความต้านทานต่อแรงดึง  
- การเคลื่อนย้ายของสาร/ความ
ปลอดภัยบรรจุภัณฑ์  
- ความสามารถต้านแรงกดทับ
ฯลฯ 

ทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพทีม่ีผลต่อการเดิน

วัสดบุรรจุภัณฑ์บน
เครื่องจักร 

- ความหนา 
- ความแข็งแรงของรอย
ปิดผนึก 
- ความต้านทานความดัน 
อัด/การรรจุ ฯลฯ 

ทดสอบคุณสมบัติด้าน
ความสวยงาม 

• ความแวววาวเป็นประกาย 
(Haze and Gloss) 
• ความสามารถต้านทานต่อ
การขีดข่วน 
• ความสามารถในการจับฝุุน
จากอากาศ ฯลฯ 

การทดสอบวัสดุ และ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ 
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ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑท์ี่ประเทศไทยมีมาตรฐานรองรับ 
มอก.656-2556 วิธีวิเคราะห์พลาสติกที่สมัผัสอาหาร 
มอก.1027-2553 ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร 
มอก.2490-2554 ฟิล์มพลาสติกส าหรับอาหารทีม่ีกรดอินทรีย์และน้ าบรโิภค 
มอก.2491-2554 ฟิล์มพลาสติกส าหรบันมและผลิตภัณฑ์นม 
มอก.2492-2554 ฟิล์มพลาสติกส าหรับน้ ามันและไขมันบริโภค 
ประกาศกระทรวง  สธ. 295-2548 ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ
บรรจุที่ท าจากพลาสติก 

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
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การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
ค้นหามาตรฐาน มอก. 

http://appdb.tisi.go.th/tis_
dev/p3_tis/p3tis.php 

ประกาศ อย. 
http://food.fda.moph.go.th/

law/ 

กฎหมายบรรจุภัณฑ์ 
http://fic.nfi.or.th/law/sub

ject.php?sid=3 
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การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
ทดสอบคุณสมบัติการปอูงกันรกัษาคณุภาพ 

การทดสอบวัสด ุ
- การทดสอบความต้านทานแรงดึง/

การฉีกขาด 
 

 
 
 
 
 

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ 
- การทดสอบความต้านทานแรงดึง/

การฉีกขาด 
 

 
 
 
 

 https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/ 

https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
https://advanced-labs.com/materials-perforation-tear-600/
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การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
ทดสอบคุณสมบัติการปอูงกันรกัษาคณุภาพ 

การทดสอบวัสด ุ
- การซึมผ่านของไอน้ าหรือก๊าซ 
 
 

 
 
 
 
 

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ 
- การซึมผ่านของไอน้ าหรอืก๊าซ 
 
 

 
 
 
 

 https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf 

https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf
https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf
https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf
https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf
https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf
https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf
https://www.vacuum-uk.org/pdfs/vs4/Vacutran2.pdf
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การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
ทดสอบคุณสมบัติการปอูงกันรกัษาคณุภาพ 

การทดสอบวัสดบุรรจุอาหาร Migration test 
      การทดสอบวัสดุส าหรับบรรจุอาหารโดยทั่วไปท าได้ 2 วิธี คือ Material test หรือการ
ทดสอบสารในเนื้อวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ และ Migration test หรือการทดสอบการ
แพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสารจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร  
- การทดสอบด้วยสารที่ใช้เป็นตัวแทนของอาหาร  
- การตรวจสอบอาหารในบรรจุภัณฑ์โดยตรง 
       
การทดสอบ Migration test จะท าแต่เฉพาะชั้นที่สัมผัสอาหารโดยตรงเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้อง

ท าการทดสอบทุกชั้น 
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การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
ทดสอบคุณสมบัติการปอูงกันรกัษาคณุภาพ 

Food simulant ส าหรับข้อก าหนดของประเทศไทยมี 4 ชนิด 
1. นอร์มอลเฮปเทน (n-heptane) ใช้เป็นตัวแทนน ้ามันหรือ 
อาหารที่มีไขมัน 
2. เอทานอล 20%v/v ใช้เป็นตัวแทนอาหารที่มีแอลกอฮอล์ 
3. น้ ากลั่น ใช้เป็นตัวแทนอาหารอื่นที่มี pH > 5 
4. กรดอะซิติก 4%v/v ใช้เป็นตัวแทนอาหารอื่นที่มีpH ≤ 5 
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การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
ทดสอบคุณสมบัติการปอูงกันรกัษาคณุภาพ 

ตรวจชนิดของวัสดุทีส่ัมผัสอาหาร 
• เลือกสารสกัด/ตัวท าละลาย (Food simulant) ให้เหมาะสมกับ 
อาหารที่ทดสอบ 
• ก าหนดสภาวะทดสอบ อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ 
• วิเคราะห์ 
- ปริมาณสารที่ละลายออกมา 
- ปริมาณสารในเนื้อพลาสติก: สารเติมแต่ง สารปนเปื้อน และสารตกค้าง 



การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร (ต่อ) 
หน่วยงานรับวิเคราะห์และทดสอบบรรจุภัณฑ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(วว.) 
สวทช. 
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
บริษัทเอกชนผู้รบัทดสอบ 
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 การแบ่งบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งประเภทตามลักษณะ
กรรมวิธีการ ผลิต และวิธีการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ การแบ่งและเรียกชื่อ
บรรจุภัณฑ์ อาจแตกต่าง กันออกไป ในที่นี้ ขอแบ่งประเภทของบรรจุ
ภัณฑ์ได้ ดังนี้  
1) บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย  
2) บรรจุภัณฑ์ชั้นใน 
3) บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น 
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (ต่อ) 

1) บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์จะห่อหุ้มและ 
สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง บรรจุภัณฑ์ชั้นในจะท าหน้าที่หลักในการปูองกันสินค้า 
ท่ีจะท าให้ผลิตภัณฑ์เสียคุณภาพ 

http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html 

http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://kaenthakorn.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (ต่อ) 

2) บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑท์ี่ท าหน้าที่ในการห่อหุ้ม 
บรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองมีหน้าที่
รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน 

http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html 

http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
http://artd3301-araya.blogspot.com/2017/02/1.html
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (ต่อ) 

3) บรรจัณฑ์ชั้นนอกสุด (Outer Package) คือ บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นหน่วยรวม 
ขนาดใหญ่ท าหน้าทีใ่นการปูองกันผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายสินคา้เป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างการขนส่ง  

https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging 

https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
https://www.quora.com/What-is-meant-by-master-carton-in-packaging
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (ต่อ) 
กระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
• วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ 
   why: ปัจจัยหรือสาเหตุที่ต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   who: ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเพื่อใคร หรือกลุ่มคนประเภทไหน 
   where: สินค้าจะถูกจัดจ าหน่ายที่ไหน 
   what: จุดขายของสินค้าคืออะไร และข้อจ ากัดในการออกแบบมีอะไรบ้าง 
   when: ผลิตภัณฑ์จะวางจ าหน่ายเมื่อไหร่ ช่วงไหน 
   how: วิธีการผลิตจะเป็นไปในลักษณะใด 
   how much: ราคาการขายผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่เท่าไหร่ 
• ศึกษาและวิจัยข้อมูลต่างๆในเบื้องต้น: ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงค้นหาวิธีการผลิตและวัสดุที่
ใช้แบบใหม่ 
•  เริ่มผลิตแบบที่เป็นไปได้ หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว โดยวิธีการsketch ในรูปแบบ2มิติ และ3มิต ิ
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (ต่อ) 
• ส่วนกราฟฟิก : การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และท าความเข้าใจให้กับผู้บริโภค รวมถึงสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภค (First Impression) โดยอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพและสี
ให้เกิดความลงตัวอย่างสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตนั้นๆ 
โดยมีหลัก 4 ประการคือ  
1. เข้าใจง่าย ข้อความเด่นชัด สบายตา 
2. สวยงาม โดดเด่น 
3. สะดวกในการน าไปใช้ 
4. ต้นทุนที่เหมาะสม และ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

      



75 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (ต่อ) 
ข้อมูลกราฟฟิกพื้นฐานบนบรรจุภัณฑ์ 
1. ชื่อสินค้า 
2. ตราสินค้า 
3. ขั้นตอนวิธีการใช้ 
4. รายละเอียดของสินค้า 
5. การเก็บรักษา 
6. รูปภาพ 
7. ส่วนประกอบของสินค้า 
8. ปริมาตรหรือปริมาณ 
9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย (ถ้าม)ี 
10. รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ  
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า 
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้
เหมาะกับการ
วางขายที่ใด กลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มไหน? 

http://tardkai.blogspot.com/ https://www.phitsanulokhotnews.com 

http://tardkai.blogspot.com/


77 
ที่มา : https://thai.alibaba.com/product-detail/ 

การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

http://www.foodnetworksolution.com/
http://www.foodnetworksolution.com/
https://thai.alibaba.com/product-detail
https://thai.alibaba.com/product-detail
https://thai.alibaba.com/product-detail
http://www.foodnetworksolution.com/
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

www.555paperplus.com 

www.24catalog.com 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

คุณภาพของสินค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าใช้บรรจุภัณฑ์/
การวางขายแบบนี้? 



80 
ที่มา : https://www.sabuymarket.com/ 

การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

http://www.foodnetworksolution.com/
http://www.foodnetworksolution.com/
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

www.creativethailand.net 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615 

https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
https://www.thaidiycupcake.com/products/squared-box-kraft-paper-21x14x5cm?variant=44578105615
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

phatcharawadee.wordpress.com 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

http://www.baanlukchup.com/?p=163 

sistacafe.com 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์อย่างไร? 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

Bags in box 

http://www.package-d-sure.com/ กระป๋องพลาสติก 

ซองพลาสติกหลายชั้น 

http://www.package-d-sure.com/
http://www.package-d-sure.com/
http://www.package-d-sure.com/
http://www.package-d-sure.com/
http://www.package-d-sure.com/
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

เราจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุ

ภัณฑ์อย่างไร? 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

https://www.24catalog.com/ 

กล่องกระดาษ bag in box 

http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html 

พลาสติก LDPE หรือฟิล์มหลายชั้นและระบบสูญญากาศ 

https://www.24catalog.com/
https://www.24catalog.com/
https://www.24catalog.com/
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
http://smaesclub.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

ฟิล์มพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม 

กล่องพลาสติก PET, PS 

https://www.thaitambon.com/product/03916143239 www.shopat24.com 

กล่องกระดาษ bags in box 

https://www.thaitambon.com/product/03916143239
https://www.thaitambon.com/product/03916143239
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

ฟิล์มพลาสติก LDPE หรือ PP โหลแก้ว หรือ พลาสติก 

Bags in box 
http://maephorncurry.lnwshop.com/ 

http://maephorncurry.lnwshop.com/
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

http://maephorncurry.lnwshop.com/ lazstep.com 

http://maephorncurry.lnwshop.com/
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

www.deyongshop.com http://project59.banto.ac.th/ https://mgronline.com/smes/detail/9600000040880 

http://project59.banto.ac.th/
http://project59.banto.ac.th/
http://project59.banto.ac.th/
https://mgronline.com/smes/detail/9600000040880
https://mgronline.com/smes/detail/9600000040880
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

shoponline.tescolotus.com 
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การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

https://www.makroclick.com/en/products/214537?menuId=82 

https://www.makroclick.com/en/products/214537?menuId=82
https://www.makroclick.com/en/products/214537?menuId=82
https://www.makroclick.com/en/products/214537?menuId=82
https://www.makroclick.com/en/products/214537?menuId=82


การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า (ต่อ) 

https://www.shopat24.com/ 

http://www.thaitechno.net/ 

https://www.shopat24.com/
https://www.shopat24.com/
https://www.shopat24.com/
http://www.thaitechno.net/
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ขอบคณุครับ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
E-mail: nawadon@g.swu.ac.th 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์  
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
โทร 02-649-5000 ต่อ 27167 หรือ 099-561-4919 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 


