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บทนา
ตามหลักฐานที่พบตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ เมื่อมนุษย์ได๎ดารงชีวิตด๎วยการลําสัตว์เพื่อเป็นอาหาร
และใช๎วัสดุจากธรรมชาติที่อยูํใกล๎ตัวมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ นามาหํอหุ๎มเนื้อสัตว์ แล๎วนากลับไปยังที่พักอาศัย
นอกจากนั้นยังใช๎เป็นภาชนะในการใสํอาหาร หรือวัตถุที่ต๎องการ วัสดุธรรมชาติที่ใช๎หํอหุ๎มบรรจุสิ่งของอาจจะ
เป็นวัสดุจาพวก ใบไม๎ เปลือกหอย กระบอกไม๎ หนังสัตว์ อื่น ๆ ระยะเวลาตํอมามนุษย์เริ่มรู๎จักการประดิษฐ์
พัฒนาภาชนะบรรจุด๎วยการเสริมแตํงดัดแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุธรรมชาติให๎ดีขึ้น มีรูปรํางที่
ซับซ๎อนมากขึ้น และมีประโยชน์หน๎าที่ใช๎สอยเพิ่มขึ้น จึงถือได๎วํามนุษย์ ในสมัยกํอนได๎เริ่มกระทาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ โดยสร๎างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติรอบ ๆ ตัวนามาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ในยุคเริ่มต๎นหน๎าที่ขั้นพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์ คือ ชํวยในการเก็บรักษาและป้องกันไมํให๎ทรัพย์สินเกิด ความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย๎าย
ในปัจจุบันการบริโภคมีปริมาณจานวนมากขึ้นตามการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว
การผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบครัวเรือนจึงเปลี่ยนเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมที่ผลิตจานวนมากตามความต๎องการ
ของผู๎บริโภค ด๎วยเหตุนี้มีผลทาให๎บรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตลอดเวลาทั้งกระบวนการผลิต และ
กรรมวิธีการบรรจุที่พัฒนาขึ้นตามหน๎าที่ใช๎สอยจึงเป็นผลทาให๎เกิดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
ตามลักษณะวัสดุและเทคโนโลยีที่นามาใช๎ การผลิตบรรจุภัณฑ์ จึงทาให๎รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการขยายตัวตาม
การใช๎สอยและรูปแบบเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และชํวยในการเก็บรักษา ป้องกัน ไมํให๎ทรัพย์สินความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย๎ายแล๎ว บรรจุภัณฑ์ยังเป็นตัวชํวยในการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ และสํงเสริม ทางการ
ตลาดอีกด๎วย
ความหมายของบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ มีความสาคัญตํอตัวผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์ตําง ๆ จาเป็นต๎องมีบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้อง
รักษา บอกคุณลักษณะ เพิ่มคุณคําให๎ผลิตภัณฑ์ดูสวยงามดึงดูดความสนใจผู๎บริโภค มีความสะดวกปลอดภัยใน
การขนสํง นักวิชาการและนักการตลาดหลายทํานได๎ให๎ความหมายของบรรจุภัณฑ์อยํางนําสนใจ ดังนี้
บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งหํอหุ๎มหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช๎เพื่อการขนสํงผลิตภัณฑ์ จาก
แหลํงผู๎ผลิตไปยังผู๎บริโภค หรือแหลํงใช๎ประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์เบื้องต๎นในการป้องกัน และรักษาผลิตภัณฑ์
ให๎คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกล๎เคียงกับเมื่อแรกผลิตให๎มากที่สุด นอกจากนี้อาจ กลําวได๎วํา หีบหํอหรือ
บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สาคัญอยํางหนึ่งในกระบวนการผลิตและหีบหํออาจสร๎างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได๎อีก
หลายอยําง อาทิเชํน วัตถุประสงค์ทางด๎านการตลาด วัตถุประสงค์ทางด๎านการเก็บรักษา (ดารณี พานทอง,
2524)
* รองศาสตราจารย์, สาขาวิชาศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา
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บรรจุภัณฑ์ หมายถึง การนาเอาวัสดุ เชํน กระดาษ พลาสติก แก๎ว โลหะ ไม๎ ประกอบเป็นภาชนะ
หํอหุ๎มสินค๎า เพื่อประโยชน์ในการใช๎สอย มีความแข็งแรง สวยงามได๎สัดสํวนถูกต๎อง สร๎างภาพพจน์ที่ดี มีภาษา
ในการติดตํอสื่อสาร และทาให๎เกิดความพึงพอใจกับผู๎ซื้อสินค๎า (ดารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2537, น. 2)
บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมตําง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
สร๎างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบหํอให๎กับผลิตภัณฑ์ (สุดาดวง เรืองรุจิระ และปราณี พรรณวิเชียร, 2527,
น. 29)
จากคานิยามตําง ๆ อาจสรุปได๎วํา บรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุภายนอกที่ทาหน๎าที่หํอหุ๎มผลิตภัณฑ์
ภายในให๎ได๎รับความปลอดภัย สะดวกตํอเก็บรักษาและการขนสํง และบรรจุภัณฑ์ได๎รับการออกแบบให๎มีความ
สวยงาม เพื่อจูงใจผู๎บริโภค เพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนสํงเสริมการขาย
บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
Aoki Shigeyoshi นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาวญี่ปุ่น กลําวไว๎ในหนังสือ Package Design in Japan
Vol.1 (1985) วํา ตัวสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีฐานะเป็นพระเอก (The lead) ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นเปรียบเสมือน
พระรอง (The Sub ordinate) นามาสูํการบริการด๎วยตัวของบรรจุภัณฑ์เอง (Self service) เป็นผู๎ชํวยในการ
ขายผลิตภัณฑ์ เพราะบรรจุภัณฑ์สามารถแสดงตัวหรือตราสินค๎า (Brand) ตํอผู๎บริโภคที่ใช๎เป็นประจาได๎อยําง
รวดเร็ว และเรียกร๎องความสนใจผู๎บริโภคที่ยังไมํเคยใช๎ให๎เกิดความสนใจอยากที่จะทดลองใช๎เป็นครั้งแรกอีก
ด๎วย ดังนั้นสินค๎าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคูํกันมาตลอด สินค๎ามีการแขํงขันกันมากเทําใด บรรจุภัณฑ์ก็จะ
ได๎รับการพัฒนามากขึ้นตามไปเทํานั้น ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับวํา บรรจุภัณฑ์มีความสาคัญตํอตัวผลิตภัณฑ์ และ
การขาย
บทบาทและหน๎าที่ของบรรจุภัณฑ์ อาจกลําวได๎ดังตํอไปนี้
1. การเก็บบรรจุและการป้องกัน (Containment and protection) บรรจุภัณฑ์ที่จะประสบ
ความสาเร็จได๎นั้นต๎องได๎รับการออกแบบให๎บรรจุผลิตภัณฑ์ได๎เหมาะสม และสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์จาก
ความเสีย หาย งํายตํอการเก็บรั กษา ไมํสํ งผลกระทบด๎านลบตํอผู๎ บริโ ภค เพราะผู๎ บริโภคต๎องการความ
ปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ตนได๎เลือกแล๎ว
2. การแสดงตัวผลิตภัณฑ์ (Identification) บรรจุภัณฑ์ต๎องแสดงให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจในผลิตภัณฑ์
โดยการใช๎ชื่อการค๎า รูปแบบ รูปทรงเดํนชัด สะดุดตามองหาได๎งําย ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ อํานงําย สีที่ใช๎
ก็ควรให๎เห็นเดํนชัด ซึ่งนอกจากจะงํายตํอการจดจาแล๎ว ยังชํวยลดความผิดพลาดของผู๎บริโภคในซือ้ ผลิตภัณฑ์
3. ความสะดวก (Convenience) บรรจุภัณฑ์มีความสะดวกในการใช๎งาน งํายตํอการการเก็บ
รักษาสินค๎าและการขนสํง มีความแข็งแรงสามารถที่จะวางซ๎อนทับกันได๎ หลายชั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ มีขนาด
และรูปรํางที่ลงตัวงํายและสะดวกตํอการเรียงซ๎อนในชั้นวางของหรือจัดแสดงโชว์สินค๎า ดังนั้นบรรจุ ภัณฑ์
สํวนมากที่มีรูปสี่เหลี่ยม ในสํวนของผู๎บริโภคเมื่อสินค๎าถึงมือผู๎บริโภค ผู๎บริโภคมีความสะดวกในการใช๎ เชํน
สะดวกตํอการจับ ถือ หิ้ว แกะกลํองบรรจุภัณฑ์ได๎งําย
4. การดึงดูดความสนใจผู๎บริโภค (Consumer appeal) บรรจุภัณฑ์สะดุดตาเมื่อแรกพบ สิ่งที่
ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์นามาซึ่งความสนใจของผู๎บริโภค การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดความสนใจผู๎บริโภค
ได๎ดีนั้น เป็นผลจากการออกแบบจัดวางองค์ประกอบของ ขนาด รูปรําง รูปทรง สี วัสดุ ข๎อความตัวอักษร
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นามาสูํการสร๎างรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให๎เกิดผลกระทบทางจิตวิทยา กระตุ๎นดึงดูดความสนใจตํอผู๎บริโภค ทาให๎
ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อทันที
5. ราคาประหยัด (Economy) บรรจุภัณฑ์ควรมีราคาประหยัด เพราะมีผลตํอการกาหนดราคา
ขายผลิตภัณฑ์ เพราะถือวําเป็นต๎นทุนการผลิต ซึ่งมีผลตํอกาไรของผลิตภัณฑ์ การลงทุนในบรรจุภัณฑ์ไมํควร
เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาผลิตภัณฑ์
ปัจจัยต๎นทุนตํางๆที่มีผลตํอราคาบรรจุภัณฑ์ ได๎แกํ
1) ราคาวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Cost of packaging materials)
2) ราคาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Cost of manufacturing the package)
3) ราคาจัดเก็บรักษาและจัดสํง (Cost of storage and shipping)
4) ราคาใช๎จํายของอุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตและบรรจุหีบหํอ (Cost of equipment used
manufacture and fill package)
5) ราคาแรงงาน (Cost of associated labor)
บทบาทและหน๎าที่ของบรรจุภัณฑ์ มิใชํเพียงแตํมีผลตํอการกาหนดราคาสินค๎าเทํานั้น แตํยังเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให๎ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน สภาวะเศรษฐกิจที่ดีจะสํงผลให๎ราคาบรรจุภัณฑ์มีสัดสํวนที่
สูงขึ้นตํอผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในมุมมองที่กลับกัน บรรจุภัณฑ์จึงเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงสภาพ
เศรษฐกิจในแตํละยุคสมัยได๎อีกด๎วย
ประเภทของบรรจุภัณฑ์
เราสามารถแบํงประเภทของบรรจุภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะราย (Individual package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสติดอยูํกับผลิตภัณฑ์
เป็นบรรจุภัณฑ์เฉพาะราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพิ่ม มูลคําในเชิงพาณิช ย์ กาหนดให๎มีรูปรํางลักษณะเฉพาะ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และอานวยความสะดวกตํอการใช๎ผลิตภัณฑ์ พร๎อมทั้งทาหน๎าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์
โดยตรงอีกด๎วย
2. บรรจุภัณฑ์ด๎านใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยูํถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง มีหน๎าที่
รวบรวมบรรจุภัณฑ์เฉพาะรายเข๎าไว๎ด๎วยกัน หรือจัดเป็นชุด สะดวกตํอการขายจานวนรวมตั้งแตํ 2 ชิ้นขึ้นไป
ถึง 12 ชิ้น โดยมีวัตถุประสงค์ป้องกันรักษาสินค๎าผลิตภัณฑ์จากสิ่งไมํพึงประสงค์ภายนอก เชํน น้า ความชื้น
ความร๎อน แรงกระทบกระเทือน และมีความสะดวกในการขาย เชํน บรรจุภัณฑ์กลํองกระดาษแข็งพร๎อมหิ้วที่
บรรจุเครื่องดื่มจานวน 2 – 3 ขวด บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจานวน 6 กระป๋องเป็นต๎น
3. บรรจุภัณฑ์ด๎านนอก (Outer Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญํ รวมบรรจุภัณฑ์ด๎านใน
เข๎าไว๎ด๎วยกันเป็นจานวนมาก ใช๎ในการขนสํงที่มีจานวนมาก ทาหน๎าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหวํางการขนสํง
โดยปกติแล๎วผู๎ซื้อจะไมํได๎เห็นบรรจุภัณฑ์ด๎านนอก ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ด๎านนอก ได๎แกํ หีบไม๎ ลังไม๎ กลํอง
กระดาษขนาดใหญํ บรรจุภัณฑ์ด๎านนอกจะบอกเพียงข๎อมูลที่จาเป็นตํอการขนสํงเทํานั้น เชํน การจัดวางบรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค๎า รหัสสินค๎า เลขที่ สถานที่นาสํงปลายทาง
บรรจุภัณฑ์ที่กลําวมา เป็นการแบํงตามลักษณะผลิตภัณฑ์ จานวนการบรรจุ และวิธีการขนสํง ซึ่งการ
จัดแบํงประเภทของบรรจุภัณฑ์อาจจะแบํงประเภทแตกตํางกันออกไป ตามทรรศนะของ ผู๎ออกแบบ ผู๎ผลิต
หรือนักการตลาด
แตํถึงอยํางไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์แตํละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ที่คล๎ายกัน คือ
1. เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (Protect products)
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2.
3.
4.
5.

เพื่อการขนสํงผลิตภัณฑ์ (Transportation products)
เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ (Distribute products)
เพื่อสํงเสริมผลิตภัณฑ์ (Promote products)
เพื่อความสะดวกในการใช๎ผลิตภัณฑ์ (Convenience products)

วัสดุบรรจุภัณฑ์
วัส ดุบรรจุภัณฑ์ มีความหลากหลายในคุณลั กษณะและคุณภาพอยํางมาก ผู๎ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ต๎องมีความเข๎าใจคุณสมบัติของวัสดุอยํางดี จึงจะสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได๎ตรงตามประโยชน์ใช๎สอย
ผู๎ออกแบบและผู๎ที่เกี่ยวข๎องต๎องพิจารณารํวมกันก็คือ การเลือกวัสดุที่เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ และสามารถใช๎งาน
ได๎ดี สิ่งสาคัญที่สุดของการเลือกวัสดุ คือ เลือกให๎ถูกต๎องกับการใช๎งาน การรู๎จักวัสดุและประยุกต์ให๎เหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ เพราะการออกแบบนั้นต๎องตั้งอยูํบนพื้นฐานของการผลิต คุ๎ มครองผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกในการ
ขนสํง และอานวยความสะดวกตํอผู๎ใช๎ ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม นักออกแบบต๎องมีความฉลาดในการเลือกวัสดุ
พิจารณานาเอาลักษณะคุณสมบัติที่ดีเดํนของวัสดุตํางชนิดมาสร๎างสรรค์ผลงานให๎เกิดความเหมาะสมลงตัว
นอกจากการแขํงขัน ด๎านผลิ ตภัณฑ์แล๎ ว ยังต๎องแขํงขันในด๎านบรรจุภัณฑ์ด๎ว ย เพราะการค๎า โลก
ปัจจุบั นนี้การแขํงขันแบํ งสํว นตลาดสิน ค๎ารุนแรง การเลือกวัส ดุบรรจุภัณฑ์เพื่อให๎ เกิดความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสํงเสริมการขายเป็นสิ่งที่ได๎รับความสาคัญเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วและแขํงขันกันอยํางรุนแรง
วัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยพื้นฐานแล๎วสามารถแบํงออกเป็น 5 ประเภทใหญํๆ คือ
1. บรรจุ ภั ณฑ์ กระดาษ มี ร าคาถู ก สะดวกตํ อการใช๎ง าน มีห ลายชนิ ด เชํน กระดาษอํ อ น
กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก กระดาษการ์ด กระดาษปอนด์
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก มีอัตราการใช๎สูง เป็นที่นิยมมากกวําบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ นิยมใช๎กับ
สินค๎าอาหาร สามารถป้องกันการซึมผํานของอากาศได๎ระดับหนึ่งพลาสติกPolymer ได๎จากการสังเคราะห์แปร
รูปของ Petroleum oil
3. บรรจุภัณฑ์ไม๎ไม๎มีสองประเภท คือ ไม๎เนื้ออํอน และไม๎เนื้อแข็ง ด๎วยคุณสมบัติของไม๎ทนตํอ
แรงบิด แรงกระแทก จึงนิยมทาเป็นบรรจุภัณฑ์ขายสํง ไม๎ที่นิยมนามาทาเป็นบรรจุภัณฑ์ ได๎แกํ ไม๎เบญจพรรณ
ไม๎อัด ไม๎แผํนเส๎นใยไม๎อัด
4. บรรจุภัณฑ์แก๎วแก๎วเป็นวัสดุโปรํงใส แข็งเปราะ และแตกเมื่อถูกแรงกระแทก นิยมทาเป็น
ขวดบรรจุของเหลว
5. บรรจุภัณฑ์โลหะ โลหะที่นิยมใช๎ คือ เหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งทนตํอความร๎อนและความดัน
สูง สามารถปกป้องสินค๎าที่อยูํภายในได๎ดี นิยมนามาทาบรรจุภัณฑ์อาหาร สามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์บนพื้นผิวได๎
อยํางสวยงาม
ออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
ออกแบบกราฟิกคือ การออกแบบตัวอักษร รูปภาพ ลงบนพื้นผิวแนวราบ 2 มิติและรับรู๎ได๎ด๎วยการ
มองเห็น ซึ่งเป็นการออกแบบเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสํวนใหญํสิ่งพิมพ์จะสวยงามหรือไมํ ขึ้นกับความสามารถ
ของนักออกแบบที่สามารถจัดวางได๎อยํางมีศิลปะ จัดองค์ประกอบของศิลปะตรงใจกับผู๎บริโภค การออกแบบ
กราฟิกในปัจจุบันนิยมใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ มีโปรแกรมออกแบบงานกราฟิกมากมายให๎
เลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับงานออกแบบประเภทตําง ๆ เชํน โปรแกรม PageMaker Photoshop Illustrator In
Design Adobe Flash เป็นต๎น ซึ่งโปรแกรมเหลํานี้ชํวยให๎การออกแบบได๎รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
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การออกแบบกราฟิกมีหลายรูปแบบ อาจจัดเป็นงานตําง ๆ ดังนี้
การออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ (Publication Graphic Design) ได๎แกํ ออกแบบจัดหน๎าหนังสือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึงออกแบบตัวอักษร
การออกแบบงานพิมพ์ (Commercial Print Graphic Design) ได๎แกํ การ์ดแตํงงานนามบัตร
แผํนพับบรรจุภัณฑ์แผํนโปสเตอร์
การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Multimedia Graphic Design) ได๎แกํ งานตัดตํอวิดีโอ งานตัดตํอ
ภาพยนตร์
การออกแบบโฆษณา (Advertising Graphic Design) ได๎แกํ ออกแบบป้ายโฆษณา ตราสินค๎า
เครื่องหมาย ออกแบบตัวอักษร
การออกแบบงานวาดภาพประกอบ (Illustrator Graphic Design) ได๎แกํ งานวาดภาพ งาน
ตกแตํงภาพ งานวิดีโอ
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Design/Animation Design) ได๎แกํ ออกแบบ
งาน 3 มิติแบบเคลื่อนไหวในสื่อตํางๆ เกม
การออกแบบเว็บ (Web Graphic Design) ได๎แกํ ออกแบบหน๎าเว็บตําง ๆ และทาสื่อมัลติมีเดีย
การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์หมายถึง การสร๎างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ภายนอกของโครงสร๎างบรรจุ
ภัณฑ์ให๎สามารถสื่อสาร และมีผลทางด๎านจิตวิทยาตํอผู๎บริโภค ดึงดูดความสนใจ กระตุ๎นอารมณ์ความรู๎สึก
ให๎ผู๎บริโภคเกิดความอยากได๎เป็นเจ๎าของผลิตภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิกจัดองค์ประกอบของศิลปะ โดยการจัด
วางสี รูปภาพ ตัว อักษร เครื่องหมายการค๎า ให๎เกิดความกลมกลืนกันอยํางลงตัวสวยงาม สร๎างสรรค์ งาน
สิ่งพิมพ์บนพื้นผิวราบของวัสดุ เชํน กระดาษ แผํนพลาสติก แผํนโลหะอาบดีบุกหรือแผํนอลูมิเนียม แผํนโฟม
เมื่องานพิมพ์เสร็จจึ งน ามาประกอบกัน เป็ นรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ในลั กษณะ 3 มิติ ซึ่ง บรรจุภัณฑ์อาจจะ
กระทาได๎ 2 กรณี คือ ทาเป็นแผํนฉลาก แล๎วนาไปติดบนบรรจุภัณฑ์แข็งที่ขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุสาเร็จมาแล๎ว
หรืออาจจะสร๎างงานกราฟิกบนผิวภาชนะบรรจุรูปทรง 3 มิติ โดยตรงก็ได๎ เชํน พิมพ์งานกราฟิกบนขวดแก๎ว
ขวดพลาสติก ซึ่งลักษณะของการออกแบบกราฟิกโดยพิมพ์ลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์จะต๎องพิจารณาถึงการพิมพ์ที่
มีเทคนิคการพิมพ์เฉพาะ การใช๎สีหมึกพิมพ์กับระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม
การออกแบบกราฟิก ถือวําเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญตํอการบรรจุภัณฑ์เป็นอยํางมาก เพราะวําเป็น
สํวนประกอบที่สาคัญนอกเหนือไปจากการบรรจุและการป้องกันผลิตภัณฑ์โดยตรงทาให๎ ผลิตภัณฑ์มีมูลคําเพิ่ม
ขึ้นมา รูปแบบลักษณะงานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แสดงหน๎าที่อันสาคัญ ได๎แกํ
1. สร๎ า งคุ ณ คํ า ความนํ า เชื่ อ ถื อ ตํ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละผู๎ ผ ลิ ต กราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ท าหน๎ า ที่
เปรียบเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ นาเสนอผลิตภัณฑ์ตํอผู๎บริโภค สร๎างคุณคํา แสดงออกถึงความนําเชื่อถือตํอ
ผลิตภัณฑ์และผู๎ผลิต โดยรูปแบบลักษณะงานกราฟิกจะสื่อความหมายและเรียกร๎องความสนใจผู๎บริโภค ให๎
ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช๎ ตลอดทั้งสร๎างความตํอเนื่องของการใช๎ สร๎างความนําเชื่อถือในคุณภาพ
เตือนความจาผู๎บริโภคให๎กลับมาซื้อ ซ้าอีก เกิดความศรัทธาเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และผู๎ผลิต กลายเป็นลูกค๎า
ประจามีความภักดีตํอผลิตภัณฑ์และผู๎ผลิต
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2. สร๎างเอกลักษณ์แสดงตนและให๎รายละเอียดตํอผู๎บริโภคให๎ผู๎บริโภคทราบถึงชนิดและประเภท
ของผลิตภัณฑ์ลักษณะงานกราฟิกจะสื่อความหมายให๎รู๎วํา เป็นผลิตภัณฑ์อะไรผู๎ใดเป็นผู๎ผลิต โดยใช๎ภาพและ
อักษรเป็นหลักในการสื่อสารและจัดองค์ประกอบของศิลปะในการออกแบบจัดวางรูปแบบ เชํน รูปรําง รูปทรง
เส๎น สี พื้นที่วํางให๎ได๎ความสวยงาม สะดวกอํานงําย เห็นสะดุดตา จาได๎งําย ซึ่งสามารถสื่อสารให๎เข๎าใจได๎
อยํางชัดเจนไมํคลุมเครือ ผู๎บริโภคสามารถชี้บอกได๎วําเป็นผลิตภัณฑ์อะไร ดังนั้นนักออกแบบจะต๎องสามารถ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎มีเอกลักษณ์ที่เห็นชัด จาได๎ มีเอกลักษณ์ไมํเหมือนหรือคล๎ายกับคูํแขํง โดยการสังเกต
จากลักษณะงานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เชํน สี ลักษณะตัวอักษร ผู๎บริโภคสามารถแยกประเภทของผลิตภัณฑ์
ได๎วํา เป็นสินค๎าอุปโภค หรือเป็นสินค๎าบริโภค
3. แสดงรูปแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์และผู๎ประกอบการลักษณะรูปทรงและโครงสร๎างของบรรจุ
ภัณฑ์สํวนใหญํมักมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกันเพราะกรรมวิธีการผลิตใช๎เครื่องจักรผลิตขึ้นมาภายใต๎มาตรฐาน
เดียวกัน ประกอบกับคูํแขํงในตลาดมีจานวนมาก ดังจะเห็นได๎จากผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ในตลาดที่มีผู๎ประกอบการ
หลาย ๆ รายที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เชํน อาหารสาเร็จรูปพร๎อมทานที่ผลิตจาหนํายอยูํอยํางแพรํหลาย
ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะรูปทรงและโครงสร๎างที่คล๎ายคลึงกันมาก เชํน อาหารกลํอง บรรจุภัณฑ์ตําง ๆ เหลํานี้
มักมีขนาด สัดสํวน ปริมาณการบรรจุ ที่เหมือนกันหรือใกล๎เคีย งกัน ดังนั้นการออกแบบกราฟิ กจึงมีหน๎าที่
สาคัญที่แสดงรูปแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์และผู๎ประกอบการ ให๎เกิดความเดํนชัด เป็น รูปแบบเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ที่สะดุดตาและสร๎างความจาผู๎บริโภคให๎จาผลิต ภัณฑ์และผู๎ประกอบการได๎
4. แสดงคุณสมบัติ สรรพคุณ วิธีใช๎ของผลิตภัณฑ์ให๎ รายละเอียด สํวนผสมหรือสํวนประกอบ
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์วํามีคุณสมบัติ สรรพคุณอยํางไร และวิธีการใช๎อยํางถูกต๎อง ปริมาณมาก
น๎อยเพียงใดในการใช๎แตํละครั้ง ทั้งนี้โดยการออกแบบ จัดวาง ภาพประกอบ ข๎อความรายละเอียด ตลอดจน
ตรารับรองคุณภาพและอื่น ๆ ให๎ความชัดเจนถูกต๎องตํอผู๎บริโภค ผู๎บริโภคสามารถพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือก
ซื้อได๎ถูกต๎องตามความต๎องการ และมีความปลอดภัยในการบริโภค งานออกแบบกราฟิกที่แสดงคุณสมบัติ
สรรพคุณและวิธีใช๎ของผลิตภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนเป็นพนักงานขาย ทาหน๎าที่ขายตัวเอง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในสถานการณ์สภาพสังคมปัจจุบัน การตลาดมีการแขํงขันกันอยํางรุนแรง การจัดจาหนํายผลิตภัณฑ์
ตําง ๆ จะต๎องมีกลยุทธวิธีการที่จะเอาชนะคูํแขํง กลยุทธวิธีในเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจผู๎บริโภคให๎
เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อเป็นสิ่งที่ใช๎กันมาก เพราะวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นไปด๎วยความเรํงรีบ มีเวลาน๎อย
ในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเกิด การซื้อคือบรรจุภัณฑ์ที่วางอยูํบนชั้นวางสินค๎า
ในร๎ านค๎าไมํ จาเป็น ต๎องมีพนั กงานขายมาคอยให๎ คาแนะนา มีแตํบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพนักงานขายตัว เอง นัก
ออกแบบบรรจุ ภัณฑ์จึ งเข๎ามามีบ ทบาท สิ่งส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎ มีความสวยงาม ดึงดูดใจ
ผู๎บริโภค ทาให๎เกิดการบริโภค อาจจะมีคากลําววํา ขายได๎หรือไมํได๎อยูํที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์
งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต๎องออกแบบสะดุดใจผู๎บริโภค มีจิตวิทยาสร๎างรูปลักษณ์ ในสื่อสารข๎อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให๎มีผลกระทบเร๎าใจตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ให๎ได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์นั้น จะต๎องมีการวางแผน ตั้งสมมุติฐานและคาดหวังผลรับไว๎ลํวงหน๎า มีการติดตามแก๎ไขปัญหา
และประเมินผลอยํางตํอเนื่อง
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งสมมุติฐานพิจารณาลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ไว๎ ดังนี้
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นที่พึงพอใจผู๎บริโภค และสามารถรองรับผลิตภัณฑ์จานวนมากได๎
2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ ควรใช๎อยํางมีเหตุผล มีประสิทธิภาพและไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
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3. บรรจุภัณฑ์อานวยความสะดวกแกํผู๎จั ดจาหนําย และผู๎บริโภค เชํน งํายตํอการนาผลิตภัณฑ์บรรจุ
ลงบรรจุภัณฑ์ และงํายตํอการนาเอาผลิตภัณฑ์ออกมาจากบรรจุภัณฑ์
4. ติดตามผลที่เกิดขึ้นในระหวํางการจาหนําย และการใช๎ของผู๎บริโภค นาผลการติดตามมาพิจารณา
ข๎อดีและข๎อเสียตําง ๆ มาพัฒนารูปแบบและโครงสร๎างเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจผู๎บริโภค
ด๎วยเหตุผลวําบรรจุภัณฑ์ที่ได๎รับการออกแบบที่ดี จะสํงเสริมตัวผลิตภัณฑ์สินค๎า เพิ่มมูลคําให๎กับ ผลิตภัณฑ์
สินค๎า และสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎แกํผู๎บริโภค ทาให๎ผู๎บริโภคยินดีจํายเพิ่มขึ้น
การพิมพ์บรรจุภัณฑ์
การพิมพ์ หมายถึง การผลิตข๎อความและภาพ จากแมํพิมพ์หรือตัวพิมพ์ โดยแมํพิมพ์หรือตัวพิมพ์
จะถูกทาหรือฉาบด๎วยหมึกแล๎วนาแมํพิมพ์หรือตัวพิมพ์ มากดทับลงบนวัสดุที่ต๎องการพิมพ์
เมื่อการกาหนดโครงสร๎างบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ผํานการพิจารณาประชุม
ลงมติเป็นที่ยอมรับระหวํางผู๎ออกแบบและผู๎ผลิตแล๎ว ต๎องมีการเลือกกระบวนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับโครงสร๎างและความต๎องการทางคุณภาพของผลงานพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ด๎วย เชํน บรรจุภัณฑ์ทรงกระบอก
ขวดน้าอัดลม ขวดแชมพู การพิมพ์จะต๎องป้องกันการหลุดลอกของสีจากความเปียกชื้น ดังนั้น วิธีการพิมพ์
จะต๎องเลือกใช๎สีที่ทนน้า และเลือกระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับภาชนะบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกที่มีผิวโค๎งตาม
รูปทรงกระบอกเป็นต๎น
ระบบการพิมพ์
ระบบการพิมพ์ที่ใช๎ในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ สร๎างสรรค์ตกแตํงบนบรรจุภัณฑ์ สํวนใหญํจะ
เกี่ยวข๎องกับหลักการพิมพ์ 4 แบบตามลักษณะของการสร๎างแมํพิมพ์ คือ
1. การพิมพ์ผิวนูน (Relief printing process) ได๎แกํ การพิมพ์ระบบตัวอักษร (Letter press )
2. การพิมพ์รํองลึก (Intaglio printing process) ได๎แกํ การพิมพ์ระบบกราเวียร์(Gravure)
3. การพิมพ์พื้นราบ (Planographicprinting process)ได๎แกํ การพิมพ์ระบบ Flexographic และ
การพิมพ์ในระบบออฟเซต (Offset)
4. การพิมพ์ซิลสกรีนส์ (Silkscreen printing process) ได๎แกํ การพิมพ์ระบบผํานตะแกรงไหม
การพิมพ์ผิวนูน (Relief printing process)
การพิมพ์ระบบตัวอักษร (Letter press) เป็นระบบการพิมพ์ที่เกําแกํที่สุดมีอายุกวํา 500 ปีแล๎ว โดย
นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันชื่อ โยฮัน กูเตนเบิร์ก (Johann Gutenburg) เป็นผู๎คิดค๎นแมํพิมพ์ตัวอักษร เป็น
ตัวอักษรเฉพาะ เมื่อจะทาการพิมพ์ ต๎องจัดทาแมํพิมพ์โดยใช๎แมํพิมพ์ตัวอักษรแตํละตัวมาเรียงเป็นคาบนแทํน
แมํพิมพ์เมื่อแทํนแมํพิมพ์เสร็จเรียบร๎อยตามความต๎องการ ก็ทาการพิมพ์ได๎ การพิมพ์ระบบนี้ เกิดขึ้นโดยวิธีที่
กดแมํพิมพ์ที่ได๎รับการกลิ้งหมึกบนแมํพิมพ์เสร็จเรียบร๎อยแล๎วลงบนกระดาษโดยตรง การกดทับลงไปทาให๎
หมึกพิมพ์ถํายทอดลงไปบนกระดาษเกิดเป็นภาพพิมพ์ขึ้น แมํพิมพ์ระบบตัวอักษร มีลักษณะนูนสูงขึ้นมาจาก
พื้น คือ หมึกจะจับติดเฉพาะบริเวณสํวนที่สูงขึ้นมาเทํานั้น แมํพิมพ์อาจเป็นตัวเรียงโลหะหรือเป็นบล็อกทั้งชิ้นก็
ได๎ สาหรับตัวเรียงโลหะนั้นทาด๎วยโลหะผสมตะกั่วและดีบุกเป็นสํวนใหญํ มีความสูงจากฐานจนถึงผิวตัวอักษร
0.918 นิ้ว หนํวยที่ใช๎วัดขนาดความสูงของตัวเรียงคือ พอยท์ (point) ขนาดตัวเรียงที่ใช๎เรียง เป็นตัวพื้นของ
หนังสือทั่วไป คือ 19.5 พอยท์ตัวอักษรที่ใช๎ในการพิมพ์มีขนาดตําง ๆ กัน ทั้งความสูงและความหนาดังที่เห็นใน
หนังสือทั่วไป ๆ ตัวเรียงโลหะนี้จะใช๎เรียงได๎เฉพาะข๎อความที่เป็นตัวอักษรเทํานั้น สํวนพวกแผนภูมิ กราฟ
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ตาราง หรือภาพ จะต๎องใช๎แมํพิมพ์ที่เป็นบล็อกแทนแมํพิมพ์ระบบตัวอักษร จะมีลักษณะกลับข๎าง ซ๎ายเป็นขวา
ขวาเป็นซ๎าย เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร๎อยจะมีลักษณะเป็นปกติ
การพิมพ์ในระบบตัวอักษรเป็นระบบที่ไมํซับซ๎อน เหมาะสาหรับใช๎พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ทามาจากวัสดุ
จาพวกกระดาษเป็นสํวนใหญํ เชํน พิมพ์บนกลํองกระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษ ซองกระดาษ หรือ
พิมพ์เป็นแผํนตราฉลากสาหรับปิดผนึกบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต๎น ข๎อเสียของคุณภาพการพิมพ์ ระบบตัวอักษร
อาจเกิดขึ้นได๎ถ๎าจัดระยะการกดพิมพ์ไมํดี อาจทาให๎เกิดรอยดุนนูนขึ้นด๎านหลังของกระดาษหรืออาจทาให๎
กระดาษเกิดการทะลุฉีกขาดจากการกดอัดพิมพ์ได๎ หรือภาพและตัวอักษรไมํคมชัดเรียบร๎อย เนื่องจากแมํพิมพ์
โลหะผํานการใช๎งานมานาน เกิดการสึกกรํอนของตัวพิมพ์ เป็นต๎น
การพิมพ์ร่องลึก (Intaglio printing process)
การพิมพ์ระบบกราเวียร์ (Gravure) เป็นกรรมวิธีการพิมพ์ ที่แมํพิมพ์ถูกกัดเจาะเป็นหลุม เล็ก ๆ
จานวนนับล๎านหลุม เรียกวํา เซลล์ ซึ่งขังหมึกสาหรับที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุตําง ๆ สํวนบริเวณที่ไมํใชํภาพจะเป็น
ผิวเรียบหลุมหมึกแตํละหลุมแยกออกจากกันโดยผนังเซลล์ (Cell Wall) หลุมเล็กๆนี้จะขังหมึกไว๎ด๎วยปริมาณ
ไมํเทํากันแล๎วแตํขนาดของหลุม ปริมาณหมึกในหลุมที่ลึกมีปริมาณหมึกมากก็จะทาให๎สีเข๎มมากกวําหลุมที่ตื้นที่
มีหมึกน๎อยกวํา ทาให๎สามารถพิมพ์ภาพที่มีน้าหนักสีตํอเนื่องได๎หมึกที่ใช๎พิมพ์จะต๎องมีความหนืดต่าและแห๎ง
ด๎วยวิธีการระเหย
แมํพิมพ์กราเวียร์ สํวนใหญํทามาจากเหล็กรูปทรงกระบอก ซึ่งมีผิวชุบด๎วยทองแดงและบํอหมึกเล็ก ๆ
จะถูกกัดลงในชั้นของทองแดงรูปทรงกระบอกหรือแมํพิมพ์อาจทามาเป็นแผํน เรียบ เมื่อจะพิมพ์ก็นาแมํพิมพ์
แผํนเรียบมาขึ้นรูปหุ๎มรอบลูกกลิ้งเหล็กอีกชั้นหนึ่ง
หลักการพิมพ์กราเวียร์ แมํพิมพ์ที่ถูกกัดเป็นภาพแล๎วจะหมุนอยูํในอํางหมึกเหลวเหมือนกับการพิมพ์
แบบเฟลกโซ หมึกจะเกาะอยูํในบํอหมึกที่กัดเป็นภาพไว๎และจะมีใบมีดปาดหมึกขนาดยาวเทํากับความยาวของ
แมํพิมพ์ มีเหล็ กสปริ งกดใบมีดปาดหมึกให๎ แนบสนิทอยูํกับผิ วของแมํพิมพ์ ทาหน๎าที่ปาดหมึกออกจากผิ ว
แมํพิมพ์ หมึกก็จะติดค๎างอยูํในบํอหมึก เมื่อผํานวัสดุแผํนเรียบเข๎าไปจะมีลูกกลิ้งเหล็กทาหน๎าที่กดวัสดุ แผํน
เรียบให๎ติดกับแมํพิมพ์ เมื่อได๎รับแรงอัดก็จะถํายทอดหมึกจากแมํพิมพ์ลงบนผิวของวัสดุเป็นภาพออกมา
การพิ ม พ์ ร ะบบกราเวี ย ร์ เป็ น ระบบการพิ ม พ์ ที่ ส ามารถพิ ม พ์ ภ าพลายเส๎ น และภาพฮาล์ ฟ โทน
ซึง่ มีคุณภาพและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังพิมพ์ลงบนผิววัสดุตําง ๆ ได๎อีกหลายประเภท โดยเฉพาะวัสดุ ประเภท
พลาสติกและอลู มิเนี ย มฟอยล์ การพิมพ์ ร ะบบกราเวียร์ จึงเป็นที่นิยมใช๎พิมพ์บรรจุภัณฑ์กันมาก เพราะมี
คุณภาพการพิมพ์ที่ทัดเทียมกับระบบออฟเซตบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎การพิมพ์ในระบบกราเวียร์ ได๎แกํ บรรจุภัณฑ์
กระป๋องโลหะ บรรจุภัณฑ์กลํองกระดาษพับ กระดาษหํอของขวัญ กระดาษหํอของ ฉลาก ก๎นกรองบุหรี่ เป็น
ต๎น
การพิมพ์พื้นราบ (Planographic printing process) มีระบบการพิมพ์อยูํ 2 ระบบ ได๎แกํ
1. การพิมพ์ระบบเฟลกโซ (Flexographic) หลักการพิมพ์ระบบเฟลกโซนั้น แมํพิมพ์ทาด๎วยยาง
บริเวณที่เกิดภาพจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเชํนเดียวกับแมํพิมพ์ในระบบตัวอักษร การทาแมํพิมพ์ต๎องทาแมํพิมพ์
บนแผํนสังกะสีกํอนแล๎วจึงเอา Bakelite ไปทาบนแผํนสังกะสี นาไปแชํน้ากรดกัดเป็นแมํพิมพ์ เมื่อถํายแบบ
มาแล๎วนาแผํนยางไปอัดบน Bakelite จึงจะได๎แมํพิมพ์ยางออกมา กรรมวิธี คล๎ายกับการทาตรายางที่ใช๎ปั๊มใน
สานักงานทั่วไป แมํพิมพ์ยางที่ได๎เรียกวํา Polymer Plate ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์มีความเหมาะสมในการใช๎งาน
เพราะทนทานและรับหมึกได๎ดีหมึกที่ใช๎เป็นหมึกเหลว ต๎องการแรงกดแมํพิมพ์ต่าเนื่องจากแมํพิมพ์เป็นยางนุํม
และหมึกพิมพ์เหลวระบบการพิมพ์จ ะมีลูกกลิ้ งยางจุํมอยูํในอํางหมึก ลู กกลิ้งจะพาหมึกมาติดลูกกลิ้งเหล็ ก
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(Anilox roller) ลูกกลิ้งเหล็กเหลํานี้จะถํายทอดหมึกไปให๎ลูกกลิ้งยาง (Polymer Plate) อีกลูก แล๎วลูกกลิ้ง
ยางจะถํายทอดหมึกพิมพ์ล งบนผิ ว วัส ดุ ที่ต๎องการพิมพ์ โดยมีลูกกลิ้งเหล็ กอีกอันหนึ่งอัด วัส ดุ อยูํ การพิมพ์
ระบบเฟลกโซได๎รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสี แม๎คุณภาพงานพิมพ์ยังเทียบเทําการพิมพ์ระบบออฟเซต
ไมํได๎ แตํก็มีใช๎ในสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภท บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด๎วยระบบเฟลกโซ ได๎แกํ ถุงกระดาษ ถุงปูนซีเมนต์
ถุงใสํปุ๋ย ถุงพลาสติกใหญํ ๆ กลํองนม UHT กลํองลูกฟูก เป็นต๎น
2. การพิมพ์ ร ะบบออฟเซต (Offset) แมํพิม พ์สํ ว นใหญํทาจากอลู มิ เนีย มแผํ นเคลื อบด๎ว ย
สารไวแสง แมํพิมพ์จะถํายทอดหมึกพิมพ์ลงบนลูกกลิ้งยาง และหมึกบนลูกกลิ้งยางจะถํายทอดลงบนกระดาษ
การพิมพ์ระบบออฟเซตมีความคมชัด ให๎คุณคําของงานพิมพ์ได๎สูงเนื่องจากมีการผสมของเม็ดสกรีนได๎อยําง
ละเอียดเหมาะกับการพิมพ์จานวนมาก (พิมพ์จานวนตั้งแตํ 3.000 แผํนขึ้นไป) เพราะต๎นทุนการทาแมํพิมพ์มี
ราคาสูง สิ่งพิมพ์ที่มีจานวนมาก เชํน หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร การพิมพ์ด๎วยระบบออฟเซตเป็นที่นิยมใช๎
แพรํหลายกันทั่วโลก เป็นระบบการพิมพ์ที่มีผู๎นิยมใช๎กันอยํางกว๎างขวางมากที่สุด เพราะคุณภาพของงานพิมพ์
สูง พิมพ์ได๎ทั้งชนิดที่พิมพ์สีเดียวและภาพสี่สี
การพิมพ์ซิลค์สกรีน(Silkscreen printing process)
การพิมพ์ซิลค์สกรีนคือ กระบวนการพิมพ์ผํานตะแกรงไหม (Silk) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการพิมพ์ ชนิดนี้
โดยเฉพาะด๎วยการนาผ๎าไหมมาขึงให๎ตึงบนกรอบไม๎หรือกรอบโลหะ แล๎วสร๎างภาพขึ้นบนผ๎าไหมซึ่งเป็นฉาก
พิมพ์ (Screen) ทาหน๎าที่ปิดกั้นหมึกพิมพ์ หรือสีสํวนที่ไมํต๎องการให๎เกิดเป็นภาพ และปลํอยหมึกพิมพ์ หรือสี
สํวนที่ต๎องการให๎เป็นภาพผํานไปสูํวัตถุที่ต๎องการพิมพ์ การทาแมํพิมพ์ตะแกรงไหมมีหลายวิธีการ เชํน การอุด
ตะแกรงไหมด๎วยสีน้ามัน การอุดตะแกรงไหมด๎วยแชลแลคการอุดตะแกรงไหมด๎วยแผํนฟิล์ม การใช๎น้ายาไว
แสงปิดกั้นตะแกรงไหม
วิธีการพิมพ์ซิลค์สกรีน เริ่มโดยนาแมํพิมพ์ตะแกรงไหมวางทาบแนบลงบนพื้นผิวสิ่งที่ต๎องการพิมพ์เชํน
กระดาษ ผ๎า แก๎ว พลาสติก โลหะ ไม๎ ฯลฯ หยอดสีลงบนแมํพิมพ์ตะแกรงไหมใช๎ยางปาดสีที่มีผิวหน๎าตัดเรียบ
ปาดดัน สี ให๎ ผํานแมํพิมพ์ ตะแกรงไหมทะลุ ออกไปติดบนพื้น ผิ ว สิ่ งที่ต๎องการพิมพ์ ซึ่งก็จะได๎ภ าพพิมพ์ตาม
ต๎องการ
จากระบบการพิมพ์ตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎ว จะเห็นวํามีระบบและเทคนิคการพิมพ์ที่จะนามาใช๎พิมพ์บน
บรรจุภัณฑ์มากมายหลายกรรมวิธี ไมํใชํจะมีเพียงกรรมวิธีที่กลําวมาแล๎วเทํานั้น ระบบการพิมพ์ในปัจจุบัน
นับวํามีการพัฒนาที่ก๎าวหน๎าไปมาก ระบบการพิมพ์ตําง ๆ ถูกคิดค๎นขึ้นมากมาย มีการประยุกต์เทคนิคกรรมวิธี
การตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน เชํน การพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต (Ink jet) เป็นการพิมพ์ด๎วยการยิงหมึกออกมาเป็นจุด
ประกอบเป็นตัวอักษร และข๎อความตํอเนื่องบนบรรจุภัณฑ์ ระบบอิงค์เจ็ต พัฒนาขึ้นมาแทน การพิมพ์แบบ
Stencil และซิลค์สกรีนการพิมพ์ระบบเพ็ค (PET) ก็เป็นการประสานกันระหวํางการพิมพ์ระบบออฟเซตซิลค์
สกรีนและเฟลกโซ เพื่อให๎สามารถพิมพ์บนบนวัสดุที่มีพื้นผิวตํางระดับกันได๎ เป็นต๎น
บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว
รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความซับซ๎อนสะดวกสบายเพิ่มขึ้น จานวนผลิตภัณฑ์สินค๎ าอุปโภคบริโภคมีจานวน
สูงขึ้น ความต๎องการบรรจุ ภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจานวนผลิตภัณฑ์และผู๎บริโภคที่เพิ่มขึ้น ผล จากการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มปริมาณบรรจุภัณฑ์อยํางรวดเร็ว แตํการทาลายกาจัดบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคไมํทันเวลา
บรรจุภัณฑ์จานวนมากกลายเป็นขยะ เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมสํงผลกระทบตํอ
สิ่งมีชีวิต
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บรรจุภัณฑ์ยุคใหมํต๎องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีสํวนชํวยลดผลกระทบในด๎านตํางๆที่มีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม ชํวยลดการใช๎ทรัพยากรอยํางสิ้นเปลือง สามารถแปรรูปบรรจุภัณฑ์นากลับมาใช๎ซ้าใหมํได๎ บรรจุ
ภัณฑ์ยุคใหมํจึงมีการออกแบบโดยลดสํวนประกอบที่เกินความจาเป็นออกไป และนาเอาวัสดุธรรมชาติสามารถ
ยํอยสลายได๎มาเป็นสํวนประกอบชํวยลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์คงรูปที่ไมํยํอยสลาย ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถือ
เป็นการลดปริมาณขยะไปด๎วย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ยุคใหมํจึงมักจะได๎รับการออกแบบให๎มีน้าหนักเบาและใช๎วัสดุ
น๎อย เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมโดยตรง ขณะที่บรรจุภัณฑ์นั้นยังคงทา
หน๎าที่ในการปกป้องสินค๎าได๎เชํนเดิม ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงหน๎าที่ของบรรจุภัณฑ์อยํางแท๎จริงแล๎ว จะพบวําใน
บางขั้นตอนสามารถลดการใช๎ บรรจุภัณฑ์ที่มากเกินความจาเป็น อีกประการทาให๎บรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็กลง
หรือลดจานวนบรรจุภัณฑ์ที่ไมํจาเป็นออกไป ยํอมเป็ นการลดการใช๎พลังงานในการขนสํง และลดการใช๎วัสดุ
ทรัพยากรให๎น๎อยลง เป็นการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล๎อม
การนาบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิล อาจจะต๎องมีการแยกเอาสารบางตัวออก เพื่อให๎ได๎วัตถุดิบที่ใช๎ใน
กระบวนการผลิตใหมํ เชํน การแยกเหล็กออกจากเหล็กเคลือบดีบุก เพื่อนาวัสดุกลับไปเข๎าสูํกระบวนการผลิต
อีกครั้งนากลับมาใช๎ใหมํ ในปัจจุบันนิยมใช๎วัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อสะดวก ในการรีไซเคิลนากลับมาใช๎ใหมํ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)
บรรจุภัณฑ์นอกจากการทาหน๎าที่ปกป้องสินค๎า สร๎างความสะดวกสบายและสื่อสารทางการตลาด
ปัจจุบันผู๎ประกอบธุรกิจนิยมใช๎บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล๎อม ในหลายประเทศเริ่มที่จะใสํใจใน
การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Packaging) เพื่อให๎ความสาคัญกับการที่จะชํวยดูแล
รักษาโลกด๎วยการลดมลภาวะตําง ๆ ทาให๎บรรจุภัณฑ์ต๎องพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามกระแสเพื่อสิ่งแวดล๎อม
Green Packaging คือ บรรจุภัณฑ์ที่คานึงถึงผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎มีบทบาทสาคัญตํอ
การค๎าระหวํางประเทศ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็น ที่นิยมมากขึ้น ชํวยปกป้องสินค๎า แตํกลับเป็นมลภาวะตํอโลก
กํอให๎เกิดปัญหาขยะที่ไมํสามารถยํอยสลายเองได๎ตามธรรมชาติ ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นและกํอให๎เกิดภาวะโลกร๎อน
อีกด๎วย จึงได๎มีแนวคิดในการออกแบบบรรจุภั ณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม Green Packaging เป็นการ
เลือกใช๎วัสดุที่สามารถนากลับมาใช๎ใหมํ หรืออาจจะเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติก็ได๎ ซึ่งการใช๎บรรจุภัณฑ์รักษ์
โลกเป็นผลมาจากความตระหนักถึงภาวะโลกร๎อนกันมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษจากปริมาณขยะที่เกิด
จากบรรจุภัณฑ์ที่ไมํสามารถยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติหรือใช๎ระยะเวลานานในการยํอยสลาย

สรุป
บรรจุภัณฑ์ต๎องปกป้องรักษาผลิตภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพดีจากแหลํงผลิตถึงมือผู๎บริโภค บรรจุภัณฑ์ต๎อง
สร๎างมูลคําเพิ่มให๎ผลิตภัณฑ์ สร๎างความพึงพอใจให๎ผู๎บริโภคบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต๎องมีการนาข๎อมูลจากหลาย ๆ
มิติมาพิจารณาประกอบกัน โดยการติดตามผลการใช๎บรรจุภัณฑ์ และปัญหาตําง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ประเภท
เดียวกันในตลาดมาพิจารณา คานึงถึงข๎อดีข๎อเสีย แล๎วนามาปรับปรุงสร๎างสรรค์ บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหมํ การ
ออกแบบใช๎หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะและกระแสความนิยมทางสังคมในขณะนั้นมาออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เลือกกระบวนการพิมพ์ที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เมื่อได๎บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหมํนาไปใช๎บรรจุผลิตภัณฑ์
และผํานการใช๎จากผู๎บริโภคแล๎ว ผู๎ผลิตบรรจุภัณฑ์และนักออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต๎องมีการติดตามประเมินผล
บรรจุภัณฑ์อยํางตํอเนื่อง เพื่อเตรียมความพร๎อมปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในระยะเวลาหนึ่งข๎างหน๎าซึ่งต๎องปรับแก๎
ไขบรรจุภัณฑ์ให๎ทันสมัยตามกระแสนิยมของสังคมที่มาใหมํ และสมารถตํอสู๎กับคูํแขํงขันในตลาดได๎ และสิ่ง
สาคัญที่ต๎องคานึงถึง คือ บรรจุภัณฑ์จะต๎องไมํเป็นปัญหากับสิ่งแวดล๎อม
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