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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเร่ือง การออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษาเคร่ืองเบญจรงค์
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาประเภทของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี 
จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีควรไดรั้บการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑข์องกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจ
รงค์และการนําเสนอผลงานออกแบบบรรจุภณัฑ์สําหรับเคร่ืองเบญจรงค์ท่ีสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีสําคญัคือเป็นการนําความรู้เร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ์สู่ชุมชน
เพื่อใหชุ้มชนเห็นความสาํคญัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับรรจุภณัฑ ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา
กลุ่มชุมชนผูผ้ลิตเคร่ืองเบญจรงคอ์ยา่งย ัง่ยนื 

ผลการวิจยั พบว่า ขอ้มูลท่ีควรจะแสดงบนบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค ์อนัดบั 1 ช่ือ
ของผลิตภณัฑ ์/ ตราสินคา้ อนัดบั 2 ประเภทผลิตภณัฑ ์อนัดบั 3 ชนิดของลายบนเคร่ืองเบญจรงค ์
คุณสมบติัท่ีโดดเด่นของเคร่ืองเบญจรงคป์ระเภทของท่ีระลึก อนัดบั 1 เป็นของขวญัลํ้าค่าในโอกาส
สําคญั อนัดับ 2 สําหรับประดับตกแต่งบา้นตั้งโชว์ อนัดับ 3 ใช้เป็นเคร่ืองใช้ภายในบา้น ส่วน
แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ของเคร่ือง
เบญจรงค ์ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รองลงมาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน และ
ความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้ตามลาํดบั  

ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ พบว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ์
สาํหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ท่ีมีจดัจาํหน่ายมากมายในหลายพื้นท่ี เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ประจาํ
พื้นถ่ิน การออกแบบจึงควรนาํเอาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น เอกลกัษณ์ของจงัหวดั
มาเป็นส่วนหน่ึงในแนวคิดของการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บับรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงค ์ถือเป็น
การสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่าง โดดเด่น เป็นคุณค่าท่ีสามารถนาํกลบัมา
พฒันาจงัหวดัสมุทรสาครใหมี้ศิลปวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 
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ABSTRACT 
 

The research of Design Packaging for the Thai Traditional Five-Colored Porcelain, 
case study of the Thai Traditional Five-Colored Porcelain from One Tumbon One Product of 
Klong Don Kai Dee district, Samut Sakorn province. The purpose of this research is to study the 
many type of packaging for the Thai Traditional Five-Colored Porcelain of Klong Don Kai Dee 
district, develop the packaging according to target group, building modern identity packaging and 
eco-friendly. 

The research shown that the distinguished qualification of the Thai Traditional Five-
Colored Porcelain first rank is an invaluable gift in many special occasions. This qualification 
leads to developing packaging for special occasions and also as souvenir. The designing concept 
that inspires graphical designing in the Thai Traditional Five-Colored Porcelain of Klong Don 
Kai Dee district is local characteristic and cultural trait. The structural designing concept of the 
Thai Traditional Five-Colored Porcelain packaging in various aspects found that the best fit shape 
of the Thai Traditional Five-Colored Porcelain packaging is in geometric form, the best fit 
capacity in terms of package and protection packaging is individual packaging, the importance of 
designing paper packaging is durable packaging, regarding functional packaging is easy and 
convenient to access, proportion and image used are symbolic and pattern, for Color need to use 
only 1-2 colors and Monochrome. On technical aspect in producing packaging for the Thai 
Traditional Five-Colored Porcelain, the best fit in each section found that for material is paper, 
type of box is special construction box and formed box is corrugated box. 

An interview with designing specialist found that designing packaging for the Thai 
Traditional Five-Colored Porcelain that are sold in many area to create local identity, the design 
needs to bring in the local culture, folk wisdom and province identity to be part of the concept in 
creating identity for Thai Traditional Five-Colored Porcelain packaging. This is to create identity 
in each province to differentiate and distinguished from others. Designing logo is also considered 
as one of the most important section in designing graphical design packaging. Logo is symbolic 
in remembering the brand. Logo needs to symbolize the product from the first glance without 
having to take time to see what the product really is. As a result, the composition of a logo needs 
to be in the buyer’s memory such as color, graphic design and positioning. An important idea in 

DPU



 
 

designing logo is simplicity. This is because the difference level of memorizing system of each 
individual is different therefore simplicity can make it easier to memorize whether it is basic 
picture, alphabet, number or shape, as geometric shape, people and animal tends to be a more 
memorable pictures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



กติตกิรรมประกาศ 
 

การศึกษาเร่ือง การออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษาเคร่ืองเบญจ
รงค์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ตาํบลคลองดอนไก่ดี จังหวดัสมุทรสาคร เป็นงานวิจัยท่ีได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมาหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประจาํปีการศึกษา 2556 และไดรั้บการสนับสนุน 
อยา่งดียิง่จากทางคณะศิลปกรรมศาสตร์และจากศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์การทาํงานวิจยั
ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือและอนุเคราะห์จากหลายบุคคล จากทุกภาคส่วนจึงเป็น
ส่วนสาํคญัท่ีทาํใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุลกัษณ์ ศรีบุรี ท่ีมอบความหวงัดีสนับสนุน 
ใหส่้งเสริมใหไ้ดท้าํงานวิจยัน้ีเป็นอยา่งดี ทั้งยงัใหค้วามช่วยเหลือในทุก ๆ ดา้น ท่ีสาํคญัคือ ท่านคือ
ผูท่ี้จุดประกายใหไ้ดเ้ร่ิมทาํวิจยัน้ี จนผลงานวิจยัไดรั้บความสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยธ์นเดช ธเนศกลจกัร์, อาจารยป์รวรรณ ดวงรัตน์ ทั้งสอง
ท่านคือบุคคลท่ีสาํคญัมากในการทาํวิจยัน้ี ท่านคือผูท่ี้มอบความหวงัดี คอยช่วยเหลือทั้งจากกาํลงั
กายกาํลังสมองและมอบกาํลงัใจดี ๆให้เสมอมา คอยช้ีแนะแนวทางในการทาํงานและวิธีการ
ปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานต่างๆในงานวิจยัน้ี และยงัคอยเตือนสติในการทาํงานอยู่ตลอดเวลา  
ท่านคือผูท่ี้ผลกัดนัใหง้านวิจยัน้ีเกิดข้ึนมาและสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีอยา่งท่ีตั้งใจไว ้ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน, ดร.เพ่ิมศกัด์ิ สุวรรณทตั, ดร.ยอดขวญั 
สวสัดี, ดร.เกียรติอนันต์ ลว้นแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นเสมือนเสาหลกัสําคญัในการให้คาํแนะนาํ  
และขอ้เสนอแนะในดา้นต่าง ๆ วิธีการนาํเสนองานวิจยัและการเขียนงานวิจยั รวมถึงกระบวนการ
ต่าง ๆท่ีตอ้งทราบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงงานวิจยัใหส้มบูรณ์ท่ีสุดจนงานวิจยัน้ีสาํเร็จเป็นจริงได ้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนและให้
กาํลงัใจเสมอมา ขอขอบพระคุณกลุ่มผูป้ระกอบการชุมชนเคร่ืองเบญจรงคบ์า้นดอนไก่ดีทุกท่าน
รวมไปถึงคุณป้าเอียด(หัวหนา้ชุมชน) วนัเพญ็และคุณพิไลวรรณ กวยรักษา ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ขอ้มูลและช่วยเหลือ  เป็นอยา่งดีในทุก ๆ ดา้น ขอขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน คุณสมชนะ 
กงัวารจิตต,์ คุณทวีป ขอถาวรวงศ,์ คุณก่อนกาล ติณสูลานนท,์ คุณรุจิสา เทพมงคล, คุณอนงคน์าฏ วิ
วฒันานนท์,  คุณเทวฤทธ์ิ  นาวารัตน์, คุณพลชม เอ่ียมสําอางค,์ และทีมงานจากศูนยว์ิจยั
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่านโดยเฉพาะคุณศกัด์ิสิทธ์ิ รวมไปถึงลูกศิษยทุ์กคนท่ีร่วมงานวิจยัน้ี
และทุกๆท่านท่ีมีความเก่ียวขอ้งท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้คาํแนะนาํดี ๆในการทาํวิจยัน้ี
ดว้ยดีมาโดยตลอด จนงานวิจยัสาํเร็จสมบูรณ์ลงได ้

 ผูว้ิจยั 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

เคร่ืองเบญจรงคเ์ป็นงานดา้นศิลปหัตถกรรมของไทยท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณท่ีแสดง
ถึงความเจริญของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินไทย มีความสวยงามทรงคุณค่าทางดา้นตวัสินคา้และ
ทางดา้นวฒันธรรมดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเคร่ืองเบญจรงคข์องไทยจึงไดเ้ป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก     
ถึงอย่างไรก็ตามดว้ยสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุคปัจจุบนัมีการทาํกนัใน
หลายพื้นท่ีทัว่ทุกภาคของประเทศไทย มีการพฒันารูปแบบการผลิตมากมาย มีผลใหก้ารผลิตเคร่ือง
เบญจรงคข์องไทยซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยมาแต่ชา้นาน 

กระบวนการผลิตงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยไดมี้การเปล่ียนแปลงตาม   
ยุคสมัยนับตั้ งแต่ผลิตเพื่อเป็นเคร่ืองราชูปโภคสําหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้ นสูง               
ในราชสาํนกั คหบดี จนถึงสามญัชนทัว่ไป ในปัจจุบนัมีการผลิตเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัและเป็น
ของท่ีระลึก ตลอดจนส่งออกจาํหน่ายตลาดต่างประเทศ 

เน่ืองจากกลุ่มชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี  อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร เป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ียงัคงกระบวนการนาํองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญางานหัตถกรรม     
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมชุมชนในวิถีการดาํรงชีวิตของชุมชน โดยอาศยักลไกการมีส่วนร่วม
ของชุมชนดาํรงชีวิตดว้ยการสร้างสรรคง์านศิลปหตัถกรรมของทอ้งถ่ินเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยและได้
นาํผลผลิตทางปัญญาเหล่าน้ีมาเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยสร้างอาชีพและเสริมรายไดใ้หก้บัชุมชน โดยการรวมกลุ่มสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ร่วมมือร่วมใจ
ผลิตและจาํหน่ายผลงานท่ีมีคุณภาพ พร้อมทั้งการอนุรักษสื์บสานงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเบญจ
รงค์ไทยให้ย ัง่ยืน จนทาํให้หมู่บา้นดอนไก่ดีไดรั้บรางวลั หมู่บา้นศิลปหัตถกรรมดีเด่นประจาํปี 
2544 จากมูลนิธิหม่อมงามจิตต ์บุตรฉตัร ทุกวนัน้ีชาวบา้นดอนไก่ดีมีวิถีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีอาชีพ 
รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยท่ีมีคุณภาพท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีอยา่งยิง่ท่ีชาวบา้นดอนไก่ดีไดมี้การสร้างสรรคแ์ละพฒันา
ผลิตภัณฑ์เค ร่ืองเบญจรงค์พลังชุมชนท่ีนําไปสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยสู่สากล โดยใชภู้มิปัญญาไทยเป็นฐานในการพฒันาชีวิตความ
เป็นอยู ่ 
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แนวคิดว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจมากในปัจจุบนั คือ
จะตอ้งมีแนวคิดแบบบูรณาการโดยการเช่ือมโยงระหว่างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื โดยกระบวนการพฒันา
นั้น ชาวบา้นจะสามารถพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการในการทาํงานท่ี
มีรากฐานอยูบ่นวฒันธรรมของชาวบา้น (ชมพนุูช อุ่นเสรี, 2547 : 4) 

การพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคจึ์งมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาเขา้สู่อุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจและเพื่อการดํารงอยู่ของเคร่ืองเบญจรงค์ของไทย          
จะตอ้งการพฒันากลุ่มเครือข่ายผูป้ระกอบการเคร่ืองเบญจรงคใ์หส้ามารถพฒันาตวัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
โดยสามารถแข่งขนักบัตลาดคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ได ้รวมทั้งสามารถพฒันาใหส่้งสินคา้ออกไปจาํหน่าย
ยงัต่างประเทศได ้ โดยจะตอ้งอาศยัปัจจยัในการพฒันาระบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคข์องกลุ่ม
หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี   

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยเีป็นแรงขบัสาํคญัใหว้ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สามารถ
เข้าสู่การค้านานาชาติได้หลายรูปแบบ การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนนั้ นพบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคในดา้นการบริหารจดัการ การตลาด เป็นเหตุให้วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าท่ีควร เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ประสบปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ ์ทั้งน้ี
เพราะขาดความรู้เก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้คุณภาพตามท่ีตลาดส่วนใหญ่
ตอ้งการ แต่คุณภาพและรูปแบบของบรรจุภณัฑย์งัมีลกัษณะไม่ดี โดยท่ีบรรจุภณัฑท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั
ยงัไม่สามารถทาํหนา้ท่ีส่ือสารภาพลกัษณ์ของสินคา้เบญจรงคชุ์มชนบา้นดอนไก่ดีได ้ และตวับรรจุ
ภณัฑ์ไม่สามารถทาํหน้าท่ีบรรจุและคุม้ครองป้องกนัสินคา้ให้ปลอดภยัจนไปยงัผูบ้ริโภคสุดทา้ย  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลให้กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคย์งัมีปัญหาซ่ึงไม่สามารถพฒันาไปสู่การสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งเป็นระบบเพ่ือความยัง่ยนืตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง (พรรณา 
พนูพิน, 2551 : 5 ) 

ผูว้ิจยัฯ จึงเลง็เห็นความสําคญัของการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ โดยการสร้าง
ตน้แบบบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมาตรฐานเพ่ือนาํไปปรับระบบกลไกการพฒันากลุ่มผลิตภณัฑเ์บญจรงค์
บา้นดอนไก่ดีทางดา้นการจดัจาํหน่าย โดยศึกษาหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อใหไ้ดบ้รรจุภณัฑ์
ท่ีมีความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากข้ึน   
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.2.1  ศึกษาประเภทของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์ควรไดรั้บการพฒันา 
1.2.2  เพื่อพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑข์องกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคใ์หส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
1.2.3  เพื่อนาํเสนอรูปแบบผลงานบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์มีความเป็นเอกลกัษณ์ 

 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะช่วยให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ท่ีมีเอกลักษณ์       
ให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองและกลุ่มในการจดัจาํหน่ายสินคา้เบญจรงค ์อนัเป็นแนวทาง
เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร   
 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

1.4.1  พื้นท่ีทาํการวิจยั คือ หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี หมู่ 132 หมู่ 1 บา้นกลาง ตาํบลดอนไก่ดี 
อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  

1.4.2  ประชากรท่ีศึกษา กลุ่มประชากรท่ีจะดาํเนินการในงานวิจยั ไดแ้ก่   
1.4.2.1  กลุ่มผูป้ระกอบการหมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี อาศยัอยูท่ี่ในตาํบลดอนไก่ดี  

อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  
1.4.2.2  กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง 
1.4.2.3  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ 

1.4.3  วิธีการศึกษา ใชว้ิธีการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผูป้ระกอบการหมู่บา้นเบญจ
รงคด์อนไก่ดี อาศยัอยู่ท่ีในตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร และนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 
1.5  ข้อจํากดัของการวจัิย 

เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัของงบประมาณของการวิจยัท่ีตอ้งใชใ้นการทดลองการพิมพก์ล่อง
บรรจุภณัฑ ์และเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั การผลิตตน้แบบบรรจุ
ภณัฑ์จึงคดัเลือกเฉพาะบรรจุภณัฑเ์พื่อการจดัจาํหน่ายเฉพาะสินคา้เบญจรงคท่ี์มีมีความเหมาะสม
สาํหรับขั้นตอนการผลิตตน้แบบบรรจุภณัฑด์ว้ยระบบออฟเซทหรือระบบโรงพิมพ ์
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1.6  ข้อตกลงเบือ้งต้น 

การออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษาเคร่ืองเบญจรงคห์น่ึงตาํบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาครในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะทาํการคดัเลือกผลิตภณัฑ์
เบญจรงค์ท่ีมีความเหมาะสม 1 ตวัอย่าง โดยคดัเลือกผลิตภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค์หน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร  
 
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.7.1  สามารถพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์และกราฟิก
บนบรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย 

1.7.2  กลุ่มชาวบา้นชุมชนดอนไก่ดีสามารถนาํองคค์วามรู้เร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑไ์ป
พฒันาระบบการผลิตสินคา้เบญจรงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.7.3  สามารถพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑสิ์นคา้เบญจรงคข์องกลุ่มชาวบา้นชุมชนดอนไก่ดี 
ก่อเกิดเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะสินคา้เบญจรงค์ท่ีมีเอกลกัษณ์สวยงามและสามารถเพ่ิมมูลค่าสินคา้
ใหก้บัชุมชน 
 
1.8  นิยามศัพท์ 

1.8.1  เคร่ืองเบญจรงค ์หมายถึง เคร่ืองป้ันดินเผาไทยท่ีสั่งทาํจากประเทศจีนแต่มีลวดลายสีสัน
เป็นไทย ลกัษณะของเคร่ืองป้ันดินเผาเบญจรงค์ จึงมีความงามอย่างไทยยิ่งกว่าเคร่ืองป้ันดินเผา
ประเภทอ่ืน เบญจรงคเ์ป็นเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผลิตสาํหรับประเทศไทยเท่านั้น ผลิตเป็นของใชร้าช
สาํนกัในวงัเจา้นายบา้นขนุนางชั้นสูงไม่ใช่สาํหรับจดัจาํหน่ายโดยทัว่ไป เคร่ืองป้ันดินเผาเบญจรงค์
นั้นสนันิษฐานไดว้า่เกิดข้ึนเม่ือสมยัอยธุยาและมาส้ินสุดลงในสมยัรัชกาลท่ี 5 

1.8.2  เคร่ืองเบญจรงคไ์ทยปัจจุบนั หมายถึง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์ผลิตข้ึนในประเทศ
ไทยในปัจจุบนั มีภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองเบญจรงคท่ี์ใชใ้นสังคมไทยในอดีตทั้งในดา้น
รูปแบบ ลวดลายและการใชสี้  

1.8.3  การออกแบบบรรจุภณัฑ ์คือ การใชอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ ์เช่น สี รูปภาพ 
ขอ้ความ ตวัอกัษร เพื่อส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกับตวัสินคา้ อีกทั้ งยงัสามารถส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี
เก่ียวกบัสินคา้ และสร้างความสวยงามให้กบัตวัสินคา้ ส่ือสารภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคได้ ทั้งยงัสามารถปกป้องสินคา้ให้ปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคสุดทา้ย 
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษา เคร่ืองเบญจ

รงคห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร” ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผล
การออกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑ์สําหรับสินคา้เบญจรงค ์จากทฤษฎีทางดา้นการออกแบบบรรจุ
ภณัฑแ์ละทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการวิจยั ดงันั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษา
และรวบรวมรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการออกแบบ 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับรรจุภณัฑ ์
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
5.  ประวติัชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัเคร่ืองเบญจรงค์ไทย 
2.1.1  ความหมายของเคร่ืองเบญจรงค ์

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สว่าง เลิศฤทธ์ิ และกฤษฎา พิณศรี (2539 : 137) ไดใ้ห้
ความหมายคาํว่า เบญจรงค ์แปลว่า 5 สี ถูกนาํมาใชเ้ป็นช่ือเรียกเคร่ืองถว้ยชนิดหน่ึงท่ีตกแต่งดว้ย
การเขียนลายลงยาบนเคลือบดว้ยสีต่าง ๆ ตั้งแต่ 3 สีข้ึนไปจนถึง 8 สี อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองถว้ยเบญจ
รงคบ์างช้ินอาจมีเพียง 3 สีจนถึง 8 สี สีท่ีใชโ้ดยทัว่ไปไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีดาํ และสีเขียว 
นอกจากน้ี ยงัมีสีอ่ืน ๆ ซ่ึงใชต้กแต่งบนเคร่ืองถว้ยเบญจรงคย์คุหลงั ๆ ไดแ้ก่ สีชมพ ูสีเขียว สีม่วง สี
นํ้ าเงิน หรือสีแสด สีเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีส่วนผสมของนํ้าเคลือบผสมกนัในอตัราส่วนค่อนขา้งเขม้ขน้ 
ทาํใหล้วดลายนูนเด่น ยกเวน้เพียงสีแดงเท่านั้นท่ีไม่ผสมเคลือบ จึงมกัหลุดหายไปก่อนสีอ่ืน ๆ การ
เผาในคร้ังแรกจะตอ้งเผาตวัภาชนะเคลือบสีขาวในอุณหภูมิสูงก่อน แลว้ลงยาสีบนเคลือบแต่ละสี
ตามลาํดบัก่อนหลงัโดยเผาในอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั 

เบญจรงค์ แปลว่า 5 สี เป็นการตีตรากําหนดช่ือเรียกขานให้กับผลิตภัณฑ์ทาง
ศิลปหัตถกรรมประเภทหน่ึงท่ีถูกรังสรรคข้ึ์นโดยชาวไทยยงัดินแดนตอนกลางในเขตขณัฑสีมา
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ประเทศสยาม ใช้เวลาอันยาวนานตั้ งแต่อดีตก่อนเก่า ก่อตัวข้ึนมาและพัฒนาจนกลายเป็น
ส่ิงประดิษฐ์ทางหัตถกรรมไทยท่ีมีช่ือเสียงเรียงนามไปกวา้งขวางแมช้าวต่างชาติต่างบา้นต่างเมือง
ย่อมเคยพบเจอเป็นประจาํ ในฐานะส่ิงของท่ีระลึกแทนความรู้สึกและนํ้ าจิตนํ้ าใจของผูม้อบให ้
(นฤทธ์ิ วฒันภู, 2555 : 123) 
2.1.2  ความเป็นมาของเคร่ืองถว้ยเบญจรงคใ์นประเทศไทย 

เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ของชาวเมืองสยาม แรกเร่ิมน่าจะมีความนิยมในหมู่ชนชั้ น
ปกครอง เจา้ขนุมูลนาย เป็นเคร่ืองท่ีใชแ้สดงถึงยศถาบรรดาศกัด์ิเป็นสาํคญั ต่อมาไดห้ลัง่ไหลลงสู่
ผูค้นระดบัรากหญา้ ไดมี้โอกาสช่ืนชมในความวิจิตรงดงามและความตระการตาของลวดลายท่ี
ละเอียดอ่อนไหว ละเมียดละไม สลบัซบัซอ้นสอดสีสันหลายหลากมากมาย จนบางคร้ังนับไดไ้ม่
ถว้นถ่ีวา่มีก่ีสี แต่กเ็รียกโดยทัว่ไปวา่ เบญจรงค ์เพราะดั้งเดิมจาํนวนสีท่ีใชน่้าจะมี 5 สีหลกั อนัไดแ้ก่ 
ขาว ดาํ เขียว เหลือง แดง บรรจบครบเบญจรงค ์สมดงัช่ืออนัลือนามงามไพเราะ (นฤทธ์ิ วฒันภู, 
2555 : 123) 

ส่วนใหญ่เช่ือกนัว่าเคร่ืองถว้ยเบญจรงค์ผลิตจากแหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี 
โดยเฉพาะช้ินท่ีมีเน้ือละเอียด (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สว่าง เลิศฤทธ์ิ และกฤษฎา พิณศรี, 2539 : 
137) อยา่งไรก็ตามเคร่ืองถว้ยทั้งเน้ือละเอียดและเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่น่าจะผลิตจากแหล่งเตาเต๋อฮัว่ 
มณฑลฝูเจ้ียน แห่งหน่ึง ทั้งน้ีก็เพราะเคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาน้ีมีเทคนิค วิธีการผลิตรูปทรง 
และเน้ือดินเหมือนกนักบัเคร่ืองถว้ยเบญจรงค ์และอีกแห่งหน่ึงไดแ้ก่ ท่ีแหล่งเตาสืออวน (Shiwan) 
มณฑลกว่างตง จาการขุดคน้ทางโบราณคดีท่ีแหล่งเตาสืออวนก็ไดค้น้พบช้ินส่วนของเคร่ืองถว้ย
เบญจรงคท่ี์เป็นผลผลิตของแหล่งเตาแห่งน้ีเช่นกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 จากการศึกษาเทคนิคการ
ผลิตของเคร่ืองถว้ยเบญจรงครุ่์นแรก ๆ พบว่า มีลกัษณะเดียวกบัท่ีใชท่ี้มณฑลกว่างตง จึงทาํให้น่า
เช่ือว่าเคร่ืองถว้ยเบญจรงคส่์วนใหญ่ถูกผลิตจากแหล่งเตาในมณฑลกว่างตงและฝูงเจ้ียนมากกว่า
แหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี 

 
 

DPU



 

 
ภาพท่ี 2.1  โถ
 

เคลือบสีขาว
การส่งช่างไ
ประการใด เรื
สั่งเคร่ืองถว้ย
เพียงแต่ส่งแบ
ในอุณหภูมิที
ลวดลาย จึงเ
อยา่งเห็นไดช้

พระบรมวงศ
นั้น ยงัไม่มีห
สถานสะสมข
ผลจากการเป
เขียน ลายสีบ
มีเทคนิควิธีก
ภาพท่ี 2.2 เ
จกัรพรรดิคงั
จกัรพรรดิวัน่

ถเบญจรงค ์เขี

เก่ียวกบัการผ
ลว้น ๆ มาให้
ปคุมการเขีย
ร่ืองน้ีสมเดจ็พ
ยประเภทเคลื
บบหรือตวัอย
ท่ีแตกต่างกัน
ป็นส่ิงท่ีเป็นไ
ชดั 
เคร่ืองถ้วยเบ
ศานุวงศแ์ละข
หลกัฐานทางเ
ของเอกชน ที
ปรียบเทียบรูป
บนเคลือบท่ีมีอ
การวางเผาแบ
เพื่อซอ้นกน้ข
งซี ฉะนั้น ชาม
นล่ีแห่งราชวง

ขียนลายกา้นแ

ผลิตเคร่ืองถว้
หช่้างไทยเขียน
ยนลายท่ีนั่น 
พระเจา้บรมว
ลือบสีขาวมาใ
ยา่งไป หากพิ
น การนําเคร่ื
ไปไดย้าก นอ

บญจรงค์จะ
ขุนนาง ฉะนั้น
เอกสารยืนยนั
ท่ีกน้ของชาม
ปแบบของเค ื
อายอุยูใ่นพทุ
บบเดียวกนั คื
ของภาชนะอีก
มเบญจรงคใ์บ
ศห์มิง 

แยง่บนพ้ืนสีเ

ยเบญจรงคน์ั้
นลายในเมือง
อย่างไรก็ตา
งศเ์ธอกรมพร
ให้ช่างเขียนล
พิจารณาถึงวิธี
รืองถ้วยช้ินห
อกจากน้ี ลกัษ

ใช้เฉพาะสํา
น จึงไม่พบต
นแน่นอน มีช
มีเคร่ืองหมาย
ร่ืองถว้ยเบญ
ธศตวรรษท่ี 2
อ ท่ีกน้มีการ
กใบหน่ึง และ
บน้ีจึงน่าจะเป็

หลือง ผลิตจา

ั้นหลายท่านเ
งไทยแลว้ส่งก
าม เร่ืองน้ีก็ไ
ระยาดาํรงราช
ลายเอง รวมท
การผลิตเคร่ือ
หน่ึง ๆ กลับไ
ษณะลวดลาย

าหรับชนชั้ น
ามแหล่งชุมช
ชามเบญจรงค์
ยปีรัชกาลขอ
ญจรงคใ์นกลุ่ม
23 ซ่ึงผลิตจาก
ปาดนํ้ าเคลือ
ะลายดอกไม้
ป็นช้ินท่ีลอกเ

ากแหล่งเตาสื

ช่ือวา่ ไทยได้
กลบัไปเผาท่ีเ
ม่มีการบนัทึ
ชานุภาพ ก็ทร
ทั้งไม่ไดส่้งช่
องถว้ยเบญจร
ไปกลับมาเพื่
ยก็แสดงให้เห็

นสูงเท่านั้ น เ
ชนทัว่ไป ส่วน
คล์ายเทพนมใ
งจกัรพรรดิวั่
มเดียวกนักบัเ
กแหล่งเตาใน
บออกเป็นรูป
ส่ี้ฤดูก็เป็นลา
เลียนแบบเคร่ื

 

สืออวน มณฑ

ดส้ั่งเคร่ืองถว้ย
เมืองจีน บา้ง
ทึกไวเ้ป็นหลั
รงเช่ือว่า ไทย
ช่างไทยไปคุม
รงค ์สีบางสีต้
พื่อให้ช่างไท
ห็นถึงฝีมือขอ

เช่น พระเจ้า
นจะมีการสั่ง
ใบหน่ึง ปัจจุ
วัน่ล่ี (พ.ศ. 21
เคร่ืองถว้ยจีน
นมณฑลกวา่ง
ปวงแหวน ดงั
ายท่ีนิยมกนัใ
ร่ืองหมายปีรัช

7

ลกวา่งตง 

ยประเภท
ก็เช่ือว่ามี
กัฐานแต่
ยเราไม่ได้
มการผลิต 
ตอ้งถูกเผา
ยตกแต่ง
องช่างจีน

าแผ่นดิน     
ทาํเม่ือไร
บนัอยู่ใน
16-2163) 
นประเภท
ตง พบว่า 
งแสดงใน
นรัชสมยั
ชกาลของ

  

DPU



 

 

 
ภาพท่ี 2.2  ใบ

ที
รั

 

แรกในรัชสมั
ๆ ไดถื้อกาํเนิ
ติดอยูใ่นค่านิ
และราชสํานั
เคร่ืองถว้ยเขี
กล่าวคือ ของ
บางไม่นูนเด่
จุดหน่ึงท่ีช้ีให
สีสันเพื่อให้มี
ระยะเวลาการ

2275) รูปทรง
 

บซา้ยเป็นชาม
ท่ีผลิตจากแหล
รัชสมยัสมเดจ็

ทาํใหส้นันิษ
มยัสมเด็จพระ
นิดข้ึน เช่น แฟ
นิยมของเคร่ือ
นกัจีนในช่วง
ขียนลายสีขอ
งไทยส่วนให
น และไม่เนน้
ห้เห็นว่าการ
มีความแตกต่
รสัง่ทาํเคร่ือง
ระยะท่ี 1 ระ
งท่ีสัง่ทาํเป็นช

มเขียนลายสีข
ล่งเตาเต๋อฮัว่ ม
จพระนารายณ์

ฐานว่า ไทยค
ะนารายณ์มหา
ฟมิลล ์แวร์ต 
งถว้ยประเภท
น้ีก็มีการสั่งห
องจีนมีความ
หญ่จะเขียนลา
นสีพื้น นอกจ
สั่งทาํเคร่ืองเ
ต่างออกไป แ
ถว้ยเบญจรงค
ะหว่างรัชสมยั
ชามทรงบวั ดั

ของจีนสมยัรา
มณฑลกวา่งต
ณ์มหาราช พพิิ

คงเร่ิมมีการสั่
าราช อนัเป็น
(Famille vert
ทเขียนลายสีบ
ห้ามใชเ้คร่ือง
แตกต่างจาก
ายดว้ยนํ้ าเคลือ
จากน้ีของไทย
เบญจรงคจ์าก
ต่ฝีมือและเท
คอ์อกไดเ้ป็น
ยสมเด็จพระน
ดงัแสดงในภา

าชวงศชิ์งตอน
ตง ส่วนใบขว
พธิภณัฑเ์คร่ือง

งทาํเคร่ืองถว้
นช่วงท่ีเคร่ืองถ

te) แฟมิลล ์นั
บนเคลือบท่ีมี
งหมายปีรัชก
กเคร่ืองถว้ยเบ
อบนูนเนน้สีพ
ยยงัมีรูปทรงเ
กจีนนั้นไทยเ
ทคนิคการวาง
5 ระยะ ไดแ้

นารายณ์มหาร
าพท่ี 2.3  

นตน้ อายรุาวพ
วาเป็นชามเบญ
งถว้ยโอสถสภ

ยเบญจรงคจ์า
ถว้ยจีนประเภ
นวัส์ (Famille
มช่ือเสียงของร
าลบนเคร่ืองถ
บญจรงค์ของ
พื้น ในขณะที
เฉพาะ นิยมช
เป็นผูก้าํหนด
งเผาใชก้รรมวิ
ก่ 
ราชถึงพระเจา้

 

พทุธศตวรรษ
ญจรงค ์มีอายุ
ภา 

ากประเทศจีน
ภทเขียนลายสี
e nore) ประก
รัชสมยัจกัรพ
ถว้ยท่ีไม่ใช่ข
งไทยอย่างเห็
ท่ีการเขียนสีข
ชามทรงบวั ซ่ึ
ดลวดลาย รูป
วิธีของจีน อา

า้ทา้ยสระ (พ

8

ษท่ี 23  
ราว 

นเป็นคร้ัง
สีแบบต่าง 
กอบกบัยงั
พรรด์ิวัน่ล่ี 
ของหลวง 
ห็นได้ชัด 
ของจีนจะ
งอาจเป็น

ปทรงหรือ
าจจะแบ่ง

.ศ. 2199-

DPU



 

 
ภาพท่ี 2.3  ช
 

กระจกรูปกลี
โครงหรือกร
ตกแต่งดว้ยแ
กน้มีรอยปาด
การผลิตชาม
เน้ือดินท่ีหยา
บนพื้นสีเขียว

 

 
ภาพท่ี 2.4  ต

 ก

ามทรงบวัเบญ

โถฝานิยมแต
ลีบบวัพื้นสีเขีย
รอบเส้นแลว้ต
แถบเส้นสีแดง
ดนํ้าเคลือบออ
เขียนลายสีบน
าบ มีรูพรุนหรื
ว 

ลบัทรงสูงพร้
ระจกรูปกลีบ

ญจรงคต์กแต่

ต่งตวัภาชนะด
ยว ดงัแสดงใ
ตกแต่งดว้ยสี
งลายดอกไมเ้
อกเป็นรูปวงแ
นเคลือบของ ี
รือแตกราน อ

ร้อมฝาเบญจร
บบวับนพื้นสีเ

งลายเทพนม

ดว้ยลายเทพน
ในภาพท่ี 2.4 โ
สีต่าง ๆ ตามล
เลก็ ๆ สลบักั
แหวนแลว้ทา
จีนในสมยัรา
อยา่งไรกต็าม 

รงค ์จุกทาํเป็น
เขียว 

สีแดง สีเขียว

นมสีขาวบนพื
โดยการเขียน
ลาํดบั ดา้นใน
บัลายใบไม ้ต
ดว้ยนํ้ าเคลือบ
าชวงศชิ์งตอน
ชามบางใบก็

นรูปสิงโตตกแ

บนพื้นสีเหลื

พื้นสีเหลืองล
นลายดว้ยสีแด
นของตวัภาชน
ตวัชามไม่นิยม
บสีเขียวใส ซ่ึ
นตน้ ราวพุทธ
ตกแต่งดา้นใ

แต่งดว้ยลายก้

 

ลือง 

ลายกา้นต่อดอ
ดงท่ีไม่ผสมเค
นะส่วนขอบ
มตกแต่งลวด

ซงเป็นกรรมวิธี
ธศตวรรษท่ี 2
นดว้ยลายดอ

 

กา้นต่อดอกใน

9

อกในช่อง
คลือบเป็น
ปากนิยม
ดลาย และ
ธีเดียวกบั

23 รวมทั้ง
กไมส่ี้ฤดู

นช่อง 

DPU



 

แหล่งเตาเต๋อ
และชามท่ีตก
ครามท่ีตกแต
แหล่งเตาเดีย

 

 
ภาพท่ี 2.5  ช
 

รูปทรงท่ีสัง่ท
 

ภาพท่ี 2.6  ก
 มี
 

จากลกัษณะ
อฮัว่ มณฑลฝเู
กแต่งดว้ยลาย
ต่งดว้ยลายไท
วกนั 

ามทรงมะนา

ระยะท่ี 2 ระ
ทาํ ไดแ้ก่ โถฝ

ลุ่มโถพร้อมฝ
มีลายเปลวไฟ 

ของเคร่ืองถ้
เจ้ียน ส่วนท่ีเป็
ยเส้นค่อนขา้ง
ทยซ่ึงผลิตข้ึน

วตดัเบญจรงค

หว่างรัชสมยั
ฝา ดงัแสดงใน

ฝาเบญจรงค ์ต

ว้ยเบญจรงค์
ป็นผลิตผลจา
งเลก็ ดงัแสดง
นในสมยัราช

ค ์เขียนลายสิ

ยพระเจา้อยูห่วั
นภาพท่ี 2.6  

 
ตกแต่งดว้ยลา

ค์ในระยะท่ี 1
ากแหล่งเตาจ่ิ
งในภาพท่ี 2.
วงศชิ์งราวรัช

งหะกาละ 

วบรมโกศถึง

ายเทพนมสลบั

1 ท่ีกล่าวมา น
งเต๋อเจ้ิน มณ
5 โดยเปรียบ
ชสมยัจกัรพร

พระเจา้เอกทั

บกบัลายนรสิ

น่าจะเป็นผลิ
ณฑลเจียงซี มกั
บเทียบไดก้บัเ
รรดิคงัซี และ

 

ทศัน์ (พ.ศ. 22

 

สิงห์บนพื้นสีด

10

ลิตผลจาก
กเป็นจาน
คร่ืองลาย
ะผลิตจาก

75-2330) 

ดาํ  

DPU



 

ทั้งขนาดใหญ
นมสลบัลายค
พื้นลายสีดาํ 
จากรัก บางช้ิ

 

 
ภาพท่ี 2.7  ช
 

พุทธยอดฟ้าจ
จากอยุธยาม
สั่งทาํเคร่ืองถ
ประณีตมากขึ
ฝา โถปริก แ
ชามด้านในจ
เท่านั้น ลวดล
หกาละ ส่วน
ตกแต่งประก

พระนัง่เกลา้เ
ความอ่อนชอ้

โถปริก จานเ
ญ่ กลาง และ
ครุฑ ลายเทพ
สาํหรับพื้นล
ช้ินกเ็ป็นพื้นล

ามทรงบวัเบญ

ระยะท่ี 3 ระห
จุฬาโลก (พ.ศ
าเป็นรัตนโก
ถว้ยจากจีน โ
ข้ึน แต่ดาํเนิน
และโดยเฉพา
จากสีเขียวมา
ลายใหม่ ๆ ได
นลวดลายเก่า 
กอบลายใหญ่ 
ระยะท่ี 4 ระห
เจา้อยูห่วั (พ.
อยมาก รูปทร

เชิง ชามมีทั้ง
เล็ก ลวดลาย
พนมสลบัลาย
ายสีดาํน้ีมกัมี
ายสีนํ้าเงิน แต

ญจรงคเ์ขียนล

หว่างรัชสมยัพ
ศ. 2310-2352
สินทร์ในสมั
โดยให้ปรับป
นตามตวัอยา่งที
ะอย่างยิ่งชาม
าเป็นสีขาว ต
ดป้รากฏข้ึนเป็
ๆ ก็ยงัคงใช้
ๆ ดงักล่าวจะ
หวา่งรัชสมยัพ
ศ. 2352-2394
งท่ีสัง่ทาํเป็น

ชนิดทรงบวั 
ท่ีใชต้กแต่งม
ยยกัษ ์ลายเทพ
มีทารองพ้ืนด้
ต่หายากมาก 

ลายนกดว้ยสีเ

พระเจา้ตากสิ
2) เป็นยคุหัว
ยัรัชกาลท่ี 1 
ปรุงลวดลายแ
ท่ีมีในสมยัอย
มฝาไดถื้อกาํเน
ตกแต่งลวดล
ป็นตน้ว่า ลาย
ชสื้บมา เช่น ล
ะมีวิวฒันาการ
พระบาทสมเด
4) ในช่วงรัช
กา ดงัแสดงใ

ดงัแสดงในภ
มกัเป็นลายเท
พนมสลบัลาย
ว้ยนํ้ าเคลือบสี
ส่วนพื้นชามด

เหลืองและสีเ

สินแห่งอาณาจ
วเล้ียวหัวต่อข
ไดป้รากฏใน
และสีสันต่าง
ยธุยาเป็นพื้น 
นิดข้ึนดว้ย เร่ิ
ลายเฉพาะบริ
ยราชสีห์ ลาย
ลายนรสิงห์ ล
รและมีความห
ด็จพระพุทธเ
ชกาลท่ี 2 เป็น
ในภาพท่ี 2.8 

ภาพท่ี 2.7 แล
ทพนมสลบักบั
ยทวารบาล มี
สีเขียว สันนิษ
ดา้นในมกัเคลื

ขียวบนพื้นสี

จกัรธนบุรีแล
ของการเปล่ีย
นพงศาวดารว
 ๆ ตลอดจน
รูปทรงท่ีสั่งท
ร่ิมมีการเปล่ีย
ริเวณขอบปา
กินรี ลายกวา
ลายครุฑ และ
หมายหลากห
ลิศหลา้นภาลั
ช่วงท่ีช่างจีน

ละชนิดทรงม
บลายนรสิงห์
ลายเปลวไฟค
ษฐานว่าสีดาํอ
ลือบสีเขียวขุน่

 

แดง 

ละพระบาทสม
ยนแปลงรูปแบ
ว่าทรงโปรดเ
พิถีพิถนัในด้
ทาํในระยะน้ี 
ยนแปลงการเ
ากและก้นชา
าง ลายหนุมา
ะลายเทพนม
หลายมากข้ึน 
ลยัและพระบา
สามารถเขียน

11

มะนาวตดั
ห์ ลายเทพ
คัน่อยูบ่น
อาจไดม้า
น 

มเด็จพระ
บบศิลปะ
กลา้ฯ ให้
ดา้นความ
ไดแ้ก่ โถ
เคลือบตวั
มด้านใน
น ลายสิง
 ลายท่ีใช้

าทสมเด็จ
นลายใหมี้

DPU



 

 

ภาพท่ี 2.8  ก
 ป

 

เหล่าน้ีนิยมเขี
ผลิตในรัชสม
ตวัภาชนะเป็
รูปทรง มีการ
กนัแลว้ลงยา
ไม ้มีหมู่นกบ

 

าพร้อมฝาเบญ
ประกอบ 

จาน ชาม โถ
ขียนลายในช่อ
มยัจกัรพรรดิ
ปนเหล่ียมหรื
รประดบัตกแ
สีต่าง ๆ รูปท
บนพื้นสีขาว 

ญจรงคเ์ขียนล

 กระโถน ชา
องกระจกรูป
เจียฉ้ิง (พ.ศ. 
อเฟืองโดยก
แต่งจุกหรือท่ีจ
ทรงท่ีสั่งทาํใน

 
ลายเทพนมบน

มฝา ดงัแสดง
กลีบบวัทั้งตวั
2339-2363) 
ารเขียนลายแ
จบัของฝาดว้ย
นระยะน้ีเป็นโ

นพื้นสีแดงสล

งในภาพท่ี 2.9
วฝาและตวัชา
แห่งราชวงศ์
แบ่งเป็นช่อง
ยการปิดทอง
โถปริก กระปุ

ลบักบัลายนร

9 โถทรงมณัฑ
าม เทียบไดก้บั
ชิ์ง ต่อมาในส
กระจกตามลั
หรือทาํยอดท
ปุก ลวดลายส่ว

 

สิงห์มีลายเปล

ฑ ์และโถปริ
บัเคร่ืองลายค
สมยัรัชกาลท่ี
ลกัษณะการบั
ทองเป็นชั้น ๆ
วนใหญ่เขียน

12

ลวไฟ 

ก ภาชนะ
ครามจีนท่ี
ท่ี 3 เร่ิมทาํ
บงัคบัของ
ๆ ลดหลัน่
นลายพนัธ์

DPU



 

 
ภาพท่ี 2.9  ช
 

พระจุลจอมเ
เหมือนในระ
ครามจีน เคร่ื
การสั่งทาํจาก
เป็นโถฝาท่ีต
เคร่ืองถว้ยเบ
ขา้วบิณฑก์า้
หรือลายนรสิ
เกลด็เต่า ลาย
2.1.3  กา

ปรับประยกุต
พื้นผิวภายใน
ความช้ืนใน
โดยง่าย 

รายละเอียดต
ไวใ้ห้แห้งสนิ

ามทรงพุม่ขา้

ระยะท่ี 5 ระ
เกลา้เจา้อยู่หัว
ยะท่ีผา่นมา ดู
องถว้ยญ่ีปุ่นแ
กจีนจึงลดนอ้
กแต่งส่วนฝา

บญจรงคจ์ะค่อ
นแย่งเป็นส่ว
สิงห์ บางช้ินมี
ยรังผึ้ง และลา
ารผลิตเคร่ืองถ
การผลิตเคร่ือ
ตใ์ชอุ้ปกรณ์ เ
นของภาชนะ
เน้ือดิน ดินจ

ฝาภาชนะท่ีผ
ตามแบบ นาํส
นิท ตกแต่งคว

วบิณฑพ์ร้อม

ะหว่างรัชสมยั
ว (พ.ศ. 2394
ดูเหมือนวา่จะ
และเคร่ืองถว้
อยลง มีการสั่ง
ามีท่ีจบัเป็นรูป
อนขา้งหนา เขี
วนใหญ่ ลวดล
มีเคร่ืองหมาย
ยมงคลทางลั
ถว้ยเบญจรงค
องถว้ยเบญจร
เคร่ืองมือท่ีทั
ะเรียบเนียนแ
จะหดตวัมีขน

ผ่านกระบวน
ส่วนยอดมาป
วามเรียบร้อย

มฝาเบญจรงค์

ยัพระบาทสม
4-2453) กา
ะเร่ิมเส่ือมลงอ
ยยโุรปเร่ิมแพ
งทาํในรูแบบ
ปสิงโต ลาํตวั
ขียนแลว้แลดู
ลายเก่า ๆ ยงั
ยปีรัชกาลจกัร
ทัธิเต๋า       
คใ์นยคุปัจจุบั
รงคใ์นยุคปัจ
นัสมยัข้ึนกว่
และกลมกลึง
นาดท่ีเล็กลง

นการกลึงภาย
ประกอบตามต
แลว้นาํเขา้สู่ก

 ์เขียนลายพุม่

มเด็จพระจอม
ารสั่งทาํเคร่ือ
อยา่งเห็นไดช้ั
พร่หลายมากขึ
ของถว้ยชาแ
วมีหูขา้งละ 2 
ดูนูนเด่นกว่าป
ใชต้กแต่งอยู่
รพรรดิหงจ้ือ 

นั 
จจุบนั มีลกัษ
าเดิม เป็นขั้น
ง จากนั้นท้ิงไ
สามารถควํ่า

ยในดว้ยแม่พิม
ตาํแหน่ง โดย
กระบวนการ

มขา้วบิณฑบ์น

มเกลา้เจา้อยูห่ั
งถว้ยเบญจร
ชดั เน่ืองจากค
ข้ึน จนกระทัง่
บบยโุรป รูป
หู กระโถนค
ปกติ ไม่สวยง
เป็นตน้ว่า ลา
(พ.ศ. 2405-

ษณะเป็นแบบ
ตอนการกลึง
ไวใ้นแม่พิมพ
แม่พิมพ์เพื่อ

มพแ์ละเคร่ือ
ยใชน้ํ้ าดินเหล
เผา ภาชนะที

 

นพื้นสีแดง 

หวัและพระบา
งคใ์นช่วงน้ีไ
ความนิยมในเ
งในตอนตน้รั
ทรงท่ีสั่งทาํโ
ค่อม และชาม
งามตกแต่งดว้
ายเทพนม ลา
2417) ซ่ึงมกั

บก่ึงอุตสาหก
งดินในแม่พิม
พ์ปูนสักพกัใ
อนําภาชนะอ

งกลึงจะมีรูป
ลวเป็นตวัประ
ท่ีผา่นกระบว

13

าทสมเด็จ
ไม่เฟ่ืองฟู
คร่ืองลาย
ัชกาลท่ี 4 
โดยทัว่ไป
ฝา สีของ
วยลายพุ่ม
ายราชสีห์ 
เขียนลาย

กรรมโดย
มพเ์พื่อให้
ให้ปูนดูด
อกมาได้

ปทรงและ
ะสาน ท้ิง
วนการเผา

DPU
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รอบท่ี 1 จะสังเกตไดว้่าสีของเน้ือดินจะเปล่ียนสีไปจากเดิม หลงัจากน้ีเป็นการเคลือบพื้นผวิดว้ยนํ้ า
เคลือบเพื่อใหภ้าชนะมีสีขาวและผวิมนัเงา  

ภาชนะท่ีเผาเคลือบพื้นผิวเสร็จเรียบร้อย ขณะอยูใ่นเตาเผาจดัเรียงเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้น
จะแบ่งดว้ยวสัดุทนความร้อน เวน้ระยะให้กบัผลิตภณัฑ์แต่ละช้ินเล็กน้อย จะไดภ้าชนะท่ีมีสีขาว 
พื้นผวิเป็นมนัเงางาม  

เคร่ืองเคลือบดินเผาสีขาว เรียกว่า ของขาว ท่ีผา่นกระบวนการเผาเป็นรอบท่ี 2 พื้นผวิมี
ความวาวมนั เป็นผลเกิดจากวสัดุเคลือบผวิ เตรียมไวเ้พื่อการเขียนลวดลายบนภาชนะเกิดเป็นเคร่ือง
เบญจรงค ์ 

วิธีการสร้างสรรค์เคร่ืองเบญจรงค์อีกเทคนิคหน่ึง โดยใช้แม่พิมพปู์นปลาสเตอร์ มี
ลกัษณะเป็นแม่พิมพห์ลายช้ิน รัดดว้ยเส้นยางมีช่องทางให้นํ้ าดินไหลเขา้ไปได ้ในการปฏิบติังาน
ช่างจะผสมนํ้าดินเหลวกรอกเขา้ไปในช่องแลว้กล้ิงใหเ้น้ือดินเคลือบภายในแม่พิมพจ์นทัว่ แลว้เทนํ้า
ดินส่วนเกินออก ท้ิงไวใ้นแม่พิมพส์กัระยะจึงสามารถถอดแม่พิมพอ์อกแลว้นาํผลงานออกมาได ้

การสาธิตขั้นตอนการเขียนตีเส้นดว้ยปากกาพิเศษท่ีช่างประดิษฐ์ข้ึนไวใ้ชง้าน โดยนาํ
เขม็ฉีดยามาปรับปรุงให้เป็นปากกา ภายในบรรจุนํ้ าทอง การเขียนตีเส้นโดยรอบภาชนะท่ีมีรูปทรง
กลมเป็นส่ิงท่ียากยิง่สาํหรับผูฝึ้กหดั โดยนาํภาชนะวางบนแป้นในขณะเดียวกนัใหจ้รดปลายปากกา
แนบกบัพื้นผิวภาชนะเกิดเส้นวนโดยรอบภาชนะจนครบบรรจบกนั ในการเขียนลวดลายนํ้ าทอง
ดว้ยปากกาชนิดพิเศษน้ี ตอ้งอาศยัทกัษะฝีมือเป็นอยา่งมากเพราะไม่สามารถร่างแบบลงภาชนะก่อน
การเขียนได ้ทั้งตอ้งใหล้วดลายแต่ละตวัชนชิดกนัรอบภาชนะอีกดว้ย หลงัจากการเขียนลวดลายเสน้
นํ้ าทองเรียบร้อยแลว้ตอ้งเขียนนํ้ าสี ก่อนนาํเขา้สู่กระบวนการเผา จนไดเ้คร่ืองเบญจรงคอ์นังดงาม
หลากหลายรูปแบบ  

ปัจจุบนัธุรกิจการผลิตเคร่ืองถว้ยเบญจรงค์เกาะกลุ่มจบัตวักันอย่างหนาแน่น แถบ
ดินแดนจงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีการพฒันารูปแบบผลงานจากดั้งเดิมมาสู่ผลิตภณัฑท่ี์มี
ความร่วมสมยัมากยิ่งข้ึน แต่ต่างฝ่ายก็ต่างมีเสียงสะทอ้นออกมาว่า สภาพความฟู่ ฟ่าของธุรกิจงาน
ศิลปหัตถกรรมแขนงน้ีไม่ค่อยฟูเฟ่ืองเหมือนเช่นอดีต อาจเป็นเพราะมีผูผ้ลิตไดเ้ขา้มามีส่วนแบ่ง
การตลาดมากข้ึน หรืออาจเป็นเพราะถึงจุดอ่ิมตวัของรูปแบบผลงานแลว้ก็เป็นได ้แต่ถึงอยา่งไรกลุ่ม
ผูผ้ลิตก็ยงัคงทรงตวัอยูใ่นกระแสธารแห่งความหวงั โดยคะเนว่าอนาคตกิจการงานเคร่ืองถว้ยเบญจ
รงคจ์ะกลบัมาเฟ่ืองฟหูรูหราเช่นในอดีตท่ีคอยสะทอ้นความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติชาวสยาม 

 
 
 

DPU



 
15

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัการออกแบบ 
2.2.1  ประวติัศาสตร์ของงานออกแบบ 

นอกเหนือจากความยิง่ใหญ่ของธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของทั้งความคิดและรูปทรง
อนัหลากหลายแลว้ ประวติัศาสตร์ก็เป็นอีกแหล่งท่ีมาของแนวความคิดในงานออกแบบ แมจ้ะมีคาํ
กล่าวกนัว่าประวติัศาสตร์คือเร่ืองราวของส่ิงท่ีตายแลว้ แต่ในหลกัฐานท่ีเหลือเก็บรักษาไวน้ั้นยงั
สามารถใชคุ้ณค่าซ่ึงมีอยู่ในเน้ือหา ขอ้มูลและสรรพความรู้ทางวิชาการดา้นต่าง ๆ ท่ีไดผ้่านการ
ทดลองและเหลือหลกัฐานไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาเพื่อกา้วต่อไปโดยไม่ตอ้งยอ้นมาลองผดิลองถูก
ซํ้ ากบับรรพบุรุษไดเ้คยทาํไว ้การศึกษาจากประวติัศาสตร์ของงานออกแบบซ่ึงมกัอยูใ่นรูปของงาน
สถาปัตยกรรมและขา้วของเคร่ืองใชท้ั้งในและนอกอาคาร เป็นการศึกษามิใช่เพียงเพื่อให้เกิดความ
สนใจซาบซ้ึงในผลงานออกแบบเท่านั้น แต่ควรเป็นการศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจหลกัเกณฑท่ี์มีมา
ในอดีตว่ามีผลกระทบต่อลกัษณะรูปทรง การใชส้อย วสัดุและกรรมวิธีการผลิตของงานออกแบบ
นั้น ๆ อย่างไร หรือการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจวิธีการท่ีนักออกแบบใช้ในการแก้ปัญหา 
ตวัอยา่งผลงานออกแบบในอดีตท่ีมีคุณค่าดงักล่าวจะพบไดใ้นรูปของของใชพ้ื้นบา้น (Vernacular) 
ของใชใ้นชีวิตประจาํวนัเหล่าน้ีเป็นผลงานท่ีมองดูเรียบง่ายซ่ึงไดผ้่านการปรับปรุงขดัเกลาโดยนกั
ออกแบบรุ่นแลว้รุ่นเล่า ลกัษณะเฉพาะท่ีสาํคญัในงาน คือ การมุ่งสนองตามหนา้ท่ีใชส้อย และการ
สร้างคุณค่าทางการมองเห็นดว้ยการเลือกใชรู้ปทรงท่ีหมดจดประหยดั ปราศจากการพอกส่ิงประดบั
ประดากระบวนการท่ีใช้ในการปรับปรุงงานออกแบบของพื้นบ้านในอดีตอาจเปรียบได้กับ
กระบวนการท่ีธรรมชาติใชเ้พื่อคดัเลือกและปรับปรุงส่ิงมีชีวิตจนเกิดความเหมาะสมต่อการอยูร่อด
ของมนั วิธีการท่ีช่างแต่ละรุ่นจะทาํการขดัเกลา พฒันาและทดลองใชง้านมาตลอดชัว่อาย ุถา้มีความ
ไม่เหมาะสมหลงเหลืออยูก่จ็ะมีช่างรุ่นต่อไปใชค้วามพยายามปรับปรุงแกไ้ขความผดิพลาดจนเหลือ
ปัญหาอยู่น้อยเต็มที ลักษณะรูปทรงของผลงานพ้ืนบ้านซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของใช้เพื่อความ
สะดวกสบายในชีวิตประจาํวนัตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ หาก
ไดท้าํการศึกษาอยา่งจริงจงัยอ่มเห็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีมีคุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2542 : 14) 
2.2.2  ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดงานออกแบบใหม่ 

งานออกแบบเป็นผลงานของมนุษยท่ี์อาจกล่าวไดว้า่เป็นปฏิกิริยาต่อสภาพแวดลอ้มเม่ือ
มนุษยมี์ความไม่พอใจกบัส่ิงท่ีมีหรือเป็นอยู่ เราไดรั้บแรงบนัดาลใจตลอดจนวิธีการเพ่ือใชใ้นการ
แกปั้ญหาจากการเรียนรู้กระบวนการธรรมชาติ ผลงานออกแบบของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือ
สนองความตอ้งการซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ราพยายามคิดคน้สร้างสรรค ์เม่ือเกิดผลงานออกแบบเพื่อ
การใชส้อยครบถว้นแลว้แทนท่ีงานออกแบบนั้นจะถูกใชง้านไปไดต้ลอด กลบัพบวา่มีงานออกแบบ
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ประเภทใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาอยา่งไม่หยดุย ั้ง ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดผลงานออกแบบประเภทใหม่อยา่ง
สมํ่าเสมอนั้น เน่ืองมาจากผลงานการออกแบบต่าง ๆ ท่ีใชง้านอยูเ่ม่ือผา่นไประยะเวลาหน่ึงก็จะค่อย 
ๆ ปรากฏปัญหาขอ้บกพร่องข้ึนมา ขอ้บกพร่องเหล่าน้ีมีระดบัความร้ายแรงได้แตกต่างกันและ
สาเหตุของขอ้บกพร่องถา้พบไดใ้นเวลาอนัสั้นมกัจะเป็นผลมาจากการออกแบบท่ียงัไม่สมบูรณ์
รอบคอบหรือดว้ยเหตุผลความจาํกดัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในขณะนั้น แต่ถา้ผ่านไปเป็นเวลานานงาน
ออกแบบประเภทใหม่ ๆ จะเกิดข้ึนเน่ืองมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นเร่ิมมีความเปล่ียนแปลง
ไปตามกระแสความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความ
ตอ้งการอย่างใหม่ซ่ึงงานออกแบบเดิมท่ีเป็นอยู่มีความไม่เหมาะสม จึงเป็นแรงกระตุน้ผลกัดนัให้
เกิดความพยายามคิดคน้ปรับปรุง ตวัอยา่งท่ีช่วยอธิบายในเร่ืองน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นนานา
ชนิด เช่น เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองลา้งชาม ตลอดจนถึงเตาและหมอ้หุงตม้ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลงาน
ออกแบบท่ีเกิดมีข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกตามความตอ้งการของสังคมในปัจจุบันท่ีวิถีการ
ดาํรงชีวิตจาํเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัตนเองมากข้ึนโดยเฉพาะชีวิตในเมือง 

นอกเหนือจากปัจจยัท่ีมาจากความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลให้เกิดการ
ออกแบบใหม่ ๆ แลว้ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกี็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเร่งใหเ้กิดการพยายาม
ประดิษฐคิ์ดคน้งานออกแบบชนิดใหม่ข้ึนมากมาย พฒันาการทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีี
มาเป็นลาํดบัช่วยใหม้นุษยส์ามารถเอาชนะธรรมชาติท่ีเป็นอุปสรรคหรือเป็นอนัตราย ตลอดจนช่วย
อาํนวยความสะดวกสบายในการดาํรงชีวิต ผลจากการคน้พบทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่ ทฤษฎีหรือ
หลักการจะถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานประดิษฐ์และงานออกแบบตามลาํดับ สุดแท้แต่จะมีผู ้
มองเห็นความเก่ียวขอ้งเป็นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ตรงกบัความตอ้งการของสังคมในช่วงเวลา
ขณะนั้น ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีผลต่อการออกแบบได ้3 แนวทาง  

แนวทางแรก เป็นด้านการคิดค้นวสัดุชนิดใหม่ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น วสัดุ
สังเคราะห์จาํพวกพลาสติก โลหะผสม และเซรามิกชนิดใหม่ เป็นตน้ วสัดุใหม่เหล่าน้ีเกิดจากการ
สกดัหรือผสมข้ึนมาเป็นคร้ังแรกในห้องทดลองเพื่อให้คุณสมบติัท่ีดี เช่น มีความแขง็แรงทนทาน 
สามารถทนความร้อนไดสู้งและมีนํ้ าหนกัเบา เป็นตน้ จากนั้นวสัดุใหม่จะถูกนาํไปใชท้ดแทนวสัดุ
เดิม และดว้ยคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นผลใหง้านออกแบบใหม่มีลกัษณะเปล่ียนแปลงไป  

แนวทางท่ีสอง คือ การคิดคน้ดา้นเคร่ืองยนตก์ลไกท่ีมีประสิทธิภาพสูงในสาขาต่าง ๆ 
เคร่ืองยนตก์ลไกชนิดใหม่น้ีช่วยใหอุ้ปกรณ์มีขนาดเลก็และนํ้ าหนกัเบาจึงทาํใหเ้กิดเป็นแนวทางการ
ออกแบบใหม่ท่ีมุ่งเนน้ดา้นความสะดวกในการพกพาความมีประสิทธิภาพสูง และความเป็นอิสระ
ส่วนตวัมากข้ึน 
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แนวทางสุดทา้ยเป็นทางดา้นการพฒันาทางการผลิต เน่ืองจากกรรมวิธีการผลิตมีผลต่อ
งานออกแบบอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้คร้ังหน่ึงในงานออกแบบท่ีผลิตเป็นอุตสาหกรรมถูกกาํหนด
โดยกรรมวิธีการผลิตให้เป็นระบบมาตรฐาน (Standardization) ดว้ยการใชช้ิ้นส่วนอะไหล่ท่ีมีอยู่
ทัว่ไป แต่ในปัจจุบนัการนําระบบควบคุมการผลิตดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (C.A.M) ช่วยให้ไม่
จาํเป็นตอ้งผลิตเป็นจาํนวนมาก หรือตอ้งใชช้ิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard parts) เช่นแต่ก่อนจึงเป็น
ผลใหเ้กิดงานออกแบบใหม่ ๆ ข้ึนอยา่งรวดเร็วอยา่งไม่เคยเป็นมาก่อน (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2542 : 
16-17) 
2.2.3  ปัจจยัท่ีทาํใหง้านออกแบบมีความหลากหลาย 

นอกเหนือจากการเกิดงานออกแบบประเภทใหม่ ๆ ข้ึนมาอย่างไม่หยุดย ั้งแลว้ จะพบ
อีกว่าในงานออกแบบแต่ละประเภทยงัมีความแตกต่างหลากหลายในดา้นรูปแบบ ตั้งแต่อดีตเมือ
หลายพนัปีมาแลว้ท่ีมนุษยใ์นแหล่งต่าง ๆ สร้างเคร่ืองป้ันดินเผาโดยไดรั้บวตัถุดิบมาจากธรรมชาติ
เช่นเดียวกนั และดว้ยจุดมุ่งหมายในการใชง้านเช่นเดียวกนั แต่จะพบว่าลกัษณะรูปทรงและลวดลาย
ตกแต่งบนพื้นผวิของเคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งต่าง ๆ มีความหลากหลายกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ปัจจยั
สาํคญัท่ีทาํให้งานออกแบบมีความแตกต่างกนันั้น เน่ืองมาจากการออกแบบเป็นกระบวนการท่ีใช้
ความคิดอย่างสร้างสรรคเ์พื่อแกปั้ญหา นกัออกแบบแต่ละคนจะมีวิธีการและเห็นความสาํคญัของ
ปัญหาในมุมมองท่ีต่างกัน ประกอบกับต่างคนต่างก็มีประสบการณ์ตลอดจนภูมิหลงัทางด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือมัน่เป็นของตนเอง ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการใชค้วามคิดและ
การแสดงออกในงานไปดว้ย หากทดลองให้คน 2 คนยืนสังเกตการณ์ในสถานท่ีเดียวกนัในเวลา
เดียวกนั และภายหลงัถา้ให้คนทั้ง 2 บรรยายส่ิงท่ีตนพบเห็น จะไดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัไปคนละ
แนวทาง เน่ืองจากแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ ความคิด ตลอดจนการเลือกใชป้ระสารทสัมผสัท่ี
ต่างกนัในการรับขอ้มูล เช่น คนหน่ึงใชก้ารมองเห็นเป็นสาํคญั ขณะท่ีอีกคนหน่ึงอาจใชท้ั้งการได้
ยินเสียง การไดก้ล่ินและรับความรู้สึกถึงบรรยากาศของสถานท่ีนั้นผสมผสานเขา้ไปดว้ย เม่ือถึง
เวลาท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการออกแบบดว้ยการมองเห็นปัญหาท่ีแตกต่างนั้น ดงันั้นจึงเป็น
ผลให้ลักษณะรูปแบบของงานมีความหลากหลายกัน  นอกจากน้ีในปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
ความกา้วหนา้ทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงช่วยทาํให้การไดรั้บขอ้มูลใหม่ ๆ เก่ียวกบัความเป็นไปใน
วงการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบมีความรวดเร็วและแม่นยาํ ประกอบกบัมีผูท้าํธุรกิจ
การคา้ขายสินค้าเกิดข้ึนมาอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน จึงสร้างให้เกิดสภาพการแข่งขนัทาง
การตลาดอย่างรุนแรง เหล่าน้ีนับเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขนัทางด้านการ
ออกแบบ ช่วยกระตุน้ให้นักออกแบบตอ้งเร่งสร้างความแตกต่างหลากหลายให้เกิดข้ึนในงาน
ออกแบบของตน (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2542 : 17) 
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2.2.4  ขอบเขตของงานออกแบบ 
ปัจจุบันมนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกท่ีแวดล้อมไปด้วยผลงานท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษย์

ดว้ยกนั การเปล่ียนแปลงรูปทรงของธรรมชาติใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการดา้นการ
ใชง้านและความตอ้งการการท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดเป็นจุดมุ่งหมายประการแรก แต่ความ
ต้องการของมนุษย์ไม่เคยมีขีดจํากัดความต้องการใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นแรงผลักดันให้มีการ
สร้างสรรคผ์ลิตผลอย่างต่อเน่ือง หากพิจารณาส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเรามีทั้งส่ิงท่ีมีความจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิต เช่น ท่ีพกัอาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และส่ิงท่ีเกินความจาํเป็น เช่น เคร่ืองสาํรวจและเก็บตวัอยา่ง
หินบนดวงจนัทร์ มีทั้งส่ิงท่ีมุ่งหวงัในการสร้าง เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือ และส่ิงท่ีช่วยในการทาํลาย 
เช่น อาวธุต่างๆ จนอาจกล่าวไดว้า่เราอยูใ่นโลกท่ีมีความซบัซอ้นและมีความเฉพาะอยา่ง มีวิถีชีวิตท่ี
ไดรั้บความสะดวกสบายและในขณะเดียวกนัก็มีอนัตรายมากข้ึน ในบรรดาส่ิงท่ีมนุษยอ์อกแบบ
คิดค้นนานาชนิดจะพบว่ามีลักษณะร่วมกันคือ การแก้ปัญหาและการใช้ความคิดสร้างสรรค ์
เน่ืองจากตามปกติงานออกแบบจะเร่ิมจากการเกิดของปัญหาและในการทาํงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา
นอกจากจะใหข้อ้มูลความเป็นเหตุเป็นผลแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งมีการเสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบต่าง 
ๆ สาํหรับการแกปั้ญหาตามความเหมาะสม การท่ีจะไดม้าซ่ึงทางเลือกท่ีจะใชแ้กปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ใชก้ระบวนการสร้างสรรค ์อนัเป็นทกัษะเฉพาะสําหรับการทาํงานแต่ละสาขา และนักออกแบบ
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาและฝึกฝนเฉพาะทาง อาจกล่าวไดว้า่ในบรรดาส่ิงท่ีมนุษยอ์อกแบบข้ึนมา
น้ีหากนาํมาจดัจาํพวกเขา้ดว้ยกนัแลว้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2542 : 
19-21) 

1.  การออกแบบระบบ (System design) หมายถึง การออกแบบในลกัษณะการจดัวาง
ระบบหรือระเบียบแบบแผนเพ่ือให้การทาํงานเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ตวัอย่าง
งานระดบัน้ีท่ีไม่เป็นรูปธรรม เช่น การจดัการดา้นการบริหารองคก์รหรือหน่วยงาน และในงานท่ี
เป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ การจดัระบบวงจรไฟฟ้าในอาคารและในอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.  การออกแบบสภาพแวดลอ้ม (Environmental design) หมายถึง การออกแบบใน
ลักษณะการสร้างส่ิงต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของมนุษย์ ตั้ งแต่การวางผังเมืองซ่ึงนับเป็น
สภาพแวดลอ้มขนาดใหญ่ การวางผงัชุมชนท่ีมีขนาดเลก็ลง จนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
ส่วนประกอบทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีลกัษณะเฉพาะเป็นงานออกแบบท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้ง
ทางดา้นระบบและลกัษณะรูปทรงเขา้ดว้ยกนั 

3.  การออกแบบส่ิงของ (Artefact design) หมายถึง การออกแบบขา้วของเคร่ืองใชท่ี้
สมัผสัโดยตรงกบัมนุษยแ์ละเป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้มดว้ย ถา้เปรียบกบัการออกแบบระบบ
และสภาพแวดลอ้มจะพบว่าการออกแบบส่ิงของเก่ียวขอ้งและอยูใ่กลชิ้ดกบัมนุษยม์ากกว่า มีขนาด
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เลก็กวา่และเป็นงานท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึงในแง่ของรูปทรง การใชส้อยและการผลิตซ่ึงทาํไดท้ั้งใน
รูปงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม งานออกแบบในกลุ่มน้ีมีความหลากหลายกนัมาก จึงมีการจดั
จาํแนกเพื่อใหค้รอบคลุมผลงานไดค้รบถว้นโดยจาํแนกได ้2 หลกัเกณฑด์งัน้ี 

 3.1  งานออกแบบ 2 มิติ (Two-demensinal design) ไดแ้ก่ งานออกแบบท่ีให้
ความสาํคญัเฉพาะกบัลวดลายและสีสนับนพ้ืนผวิซ่ึงรับรู้ไดด้ว้ยประสาทตา เป็นงานท่ีเนน้ความงาม
จากการมองเห็นและการส่ือความหมายในเน้ือหาตามการรับรู้จากภาพนั้น งานออกแบบประเภทน้ี
แมจ้ะมีการใชส่ื้อไดจ้าํกดัเฉพาะลวดลายบนพ้ืนผิวแต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหาให้
ไดค้รบถว้นตามจุดมุ่งหมายของการออกแบบ ตวัอย่าง งานออกแบบกราฟิก ลวดลายบนผืนผา้ 
ลวดลายบนพื้นผวิผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

 3.2  งานออกแบบ 3 มิติ (Three-demensinal design) ไดแ้ก่ งานออกแบบผลิตภณัฑ์
นานาชนิดท่ีมีความหลากหลายในดา้นขนาดตั้งแต่ขนาดเลก็ เช่น เคร่ืองประดบั ไปจนถึงขนาดใหญ่ 
เช่น ยานพาหนะ มีหนา้ท่ีใชส้อยตั้งแต่การใชง้านท่ีเลก็นอ้ย เช่น ท่ีทบักระดาษ ไปจนถึงอุปกรณ์ท่ีมี
ความซบัซอ้น เช่น เคร่ืองมือเฉพาะทางการแพทย ์มีทั้งเป็นของใชเ้ฉพาะส่วนตวั เช่น เคร่ืองแต่งกาย 
ไปจนถึงของใช้สาธารณะ เช่น มา้นั่งในสวน เป็นตน้ งานออกแบบในประเภทน้ีจึงเป็นงานท่ีมี
เน้ือหารายละเอียดเพิ่มมากข้ึน นอกจากสนองการรับรู้ทางประสาทตาแลว้ยงัเพิ่มประสาทสัมผสัซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะรูปทรงและพ้ืนผวิอีกดว้ย ตวัอยา่ง งานออกแบบเส้ือผา้ เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ือง
เรือน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองมือและบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 
2.2.5  ความเป็นมาของการพิจารณางานออกแบบท่ีดี 

งานออกแบบมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเราอย่างปฏิเสธมิได ้หากพิจารณายอ้นไปถึง
สาเหตุของการเกิดงานออกแบบ จะพบว่าจุดกาํเนิดนั้นมาจากความตอ้งการของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็น
ความตอ้งการเพ่ือสนองดา้นการใชส้อยหรือดา้นจิตใจ จึงทาํให้เกิดแรงผลกัดนัในการคิดคน้และ
สร้างสรรคใ์หเ้กิดเป็นผลผลิตท่ีเป็นงานออกแบบข้ึนมา เม่ือนาํผลผลิตนั้น ๆ มาใชง้านตามหนา้ท่ียิง่
เป็นลกัษณะการใชง้านท่ีไม่เคยมีมาก่อนมากเท่าใดก็จะพบว่ามีผลต่อพฤติกรรมและสร้างให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงในการดาํรงชีวิตของมนุษยไ์ดม้ากข้ึนเท่านั้น ดงัตวัอย่างอุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรง
ต่าง ๆ ในบา้นช่วยให้กิจวตัรประจาํวนัของแม่บา้นสมยัใหม่มีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก 
แม่บา้นใชเ้วลาและพลงังานในการทาํงานบา้นลดนอ้ยลง จึงสามารถจดัการงานบา้นไดต้ามลาํพงั
โดยไม่ตอ้งมีผูช่้วย มีเวลาสําหรับการพกัผ่อนหรือทาํงานนอกบา้นไดม้ากข้ึน และมีวิถีชีวิตท่ีเป็น
อิสระจากความผูกพนักบังานและจากการพึ่งพาผูอ่ื้นดีข้ึน นอกจากน้ีตวัอย่างดงักล่าวยงัแสดงให้
เห็นว่าความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการประดิษฐ์คิดคน้เพื่อให้ผลิตภณัฑท์าํงานแทนท่ี
มนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยสีมยัใหม่เสนอแนะใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทั้งในทางท่ีดี 
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แต่ในขณะเดียวกนัก็ก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นปัญหาทางสังคมดว้ย นัน่คือช่วยลดความตอ้งการใช้
แรงงานของคนลง แต่เพ่ิมในดา้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ยิ่งในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนั
ผลิตสินคา้เพื่อจาํหน่าย ผูผ้ลิตมกัจะใชว้ิธีการต่าง ๆ นานา ตั้งแต่ในการออกแบบตวัสินคา้ใหมี้ความ
หลากหลาย การสร้างหนา้ตาของผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ตลอดจนถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
เพื่อดึงดูดความสนใจเหล่าน้ีลว้นมีส่วนสร้างความสบัสนใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการเลือกใชสิ้นคา้ อีกทั้ง
งานออกแบบเองก็เพิ่มความซับซ้อนในองค์ประกอบมากข้ึน ผลิตภัณฑ์บางกลุ่มเน้นทางด้าน
รูปแบบหน้าตาท่ีแสดงถึงความสวยงาม มีรสนิยมดีและมีราคาสูง ในขณะท่ีไม่สามารถสนอง
ประโยชน์ใชส้อยตามหนา้ท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงทาํให้เกิดความพยายาม
ในการคน้หาและการพิจารณาถึงงานออกแบบท่ีดี (Good design) ว่าควรมีลกัษณะและขอบเขต
อย่างไร การพิจารณาเก่ียวกับการออกแบบท่ีดีอย่างเป็นหลักเกณฑ์เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยมี
หน่วยงานสนับสนุน 2 ฝ่าย คือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of modern art) ในนคร
นิวยอร์ก และหา้งสรรพสินคา้ Merchandise mart แห่งนครชิคาโก ร่วมกนัโดยมี Edgar Kaufman Jr. 
เป็นผูอ้าํนวยการในการคดัเลือกงานออกแบบท่ีดี และนาํมาจดันิทรรศการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 ถึง 1955 การจดัทาํโครงการคดัเลือกงานออกแบบท่ีดีน้ีมีหลกัเกณฑ์การ
พิจารณา 4 ดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ 

1.  ดึงดูดสายตาดว้ยลกัษณะรูปทรงท่ีน่าสนใจ (Eye appeal) 
2.  สนองประโยชน์ใชส้อยไดค้รบถว้นชดัเจน (Function) 
3.  สร้างข้ึนอยา่งถูกตอ้งใหค้วามแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน (Construction) 
4.  มีราคาเหมาะสม (Price) 
ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวผูจ้ ัดทาํโครงการสามารถคดัเลือกผลงานการ

ออกแบบท่ีดีของแต่ละปีนาํมาจดันิทรรศการ ผลท่ีตามมานอกจากจะเป็นการช่วยแนะนาํผูบ้ริโภค
ในการเลือกซ้ือสินคา้แลว้ยงัเป็นการกระตุน้นกัออกแบบให้หนัมาออกแบบงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
เพราะงานออกแบบท่ีดียอ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาด จึงมีส่วนสนบัสนุนใหส้ามารถจาํหน่ายไดดี้กวา่
สินคา้ของคู่แข่ง จากการริเร่ิมเป็นคนแรกในสหรัฐอเมริกา ต่อมาจึงมีประเทศอ่ืน ๆ จดัทาํโครงการ
เดียวกันน้ีตามมา ได้แก่ อิตาลีจดัประกวดข้ึนในปี ค.ศ. 1954 และญ่ีปุ่นเร่ิมทาํการคดัเลือกงาน
ออกแบบท่ีดีข้ึนในปี ค.ศ. 1957 หัวขอ้การออกแบบท่ีดีจึงกลายเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้หน่วยงาน
ของรัฐและสมาคมนกัออกแบบตระหนกัถึงความสาํคญัของการออกแบบมากข้ึน เพราะผลงานการ
ออกแบบท่ีดีสามารถนาํมาซ่ึงยอดการจาํหน่ายท่ีสูงข้ึนในตลาดนานข้ึน มีส่วนในการช่วยแกปั้ญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และยงัเป็นการช่วยให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคไดใ้ชง้านออกแบบท่ี
เหมาะสมในขณะเดียวกนัดว้ย 
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2.2.6  หลกัเกณฑก์ารพิจารณางานออกแบบ 
งานออกแบบเป็นผลรวมขั้นสุดทา้ยจากกระบวนการทาํงานของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาแบบ ดงันั้น งานออกแบบท่ีดีจึงเกิดข้ึนจากการทาํงานประสานงานกนัอยา่งรอบคอบ
ในการรวบรวมขอ้มูล การแยกแยะและจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตลอดจน
ความสามารถในการเขียนแบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ในงานออกแบบเขา้ดว้ยกนัไดเ้ป็นอยา่งดีจนทาํ
ให้ปัญหาตกคา้งอยู่น้อยท่ีสุด เกณฑ์การพิจารณางานออกแบบโดยทัว่ไปมกัมาจากการพิจารณา
ปัจจยัท่ีมีผลต่องานออกแบบนั้น โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เกณฑด์งักล่าวน้ี
สามารถสรุปออกไดเ้ป็น 5 เกณฑ ์ดงัน้ี 

1.  ประโยชน์ใช้สอย เป็นศูนยก์ลางของการออกแบบท่ีนักออกแบบจาํเป็นตอ้ง
คาํนึงถึงประกอบกนั เพราะถา้งานออกแบบท่ีนาํมาพิจารณาขาดความเหมาะสมทางการใชส้อย 
ตลอดจนไม่ใหค้วามสะดวกสบายและความปลอดภยัก็นบัว่าเป็นความส้ินเปลืองและความสูญเปล่า 
ประโยชน์ใชส้อยมีผลต่อการเขียนแบบ ลกัษณะรูปทรง วสัดุและกรรมวิธีการผลิต งานออกแบบท่ีดี
อยา่งแทจ้ริงจึงควรเป็นงานท่ีมีประโยชน์ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการใชง้าน ขณะใชง้านและภายหลงั
เสร็จส้ินการใชง้านแลว้ มีลกัษณะถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัสรีระส่วนท่ีใชง้าน จึงไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัขอ้ง เม่ือยลา้ อนัเป็นการบัน่ทอนประสิทธิภาพในการใชง้าน 

2.  ความงาม มกัเกิดข้ึนจากลกัษณะโดยรวมของรูปทรงตลอดจนการตกแต่งหนา้ตา
ของงานออกแบบเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่ดา้นประโยชน์ใชส้อย ลกัษณะความงามของ
งานออกแบบควรพิจารณาตามประเภทหรือธรรมชาติเฉพาะของงานออกแบบนั้น ๆ ผลิตภณัฑแ์ต่
ละชนิดมีหนา้ท่ีใชส้อยเฉพาะอยา่งและทาํข้ึนใหเ้หมาะกบัผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม ดงันั้น ลกัษณะหนา้ตาท่ี
ปรากฏจึงควรสามารถส่ือถึงลกัษณะการใชง้านและอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ช ้จึงจะ
เรียกไดว้่าเป็นงานออกแบบท่ีมีความงามอย่างถูกตอ้ง นอกจากมีลกัษณะหนา้ตาท่ีส่ือไดเ้หมาะสม
ดงักล่าวแลว้ งานออกแบบท่ีดียงัตอ้งมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงสามารถสร้างความสนใจต่อผูพ้บเห็น มี
ความใหม่และมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากงานออกแบบท่ีมีอยูท่ ัว่ไป 

3.  การเลือกใชว้สัดุและคุณภาพการผลิต ในปัจจุบนันักออกแบบมีทางเลือกอย่าง
กวา้งขวางสาํหรับการนาํวสัดุชนิดต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการผลิตท่ีมีความกา้วหนา้มาใช้
กบังานออกแบบ ลกัษณะงานออกแบบท่ีดีควรมีการเลือกใชว้สัดุให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีใชส้อยใน
ดา้นความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน ผลิตไดง่้าย ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียระหว่างการผลิตและ
เป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้งานออกแบบมีความประณีตเรียบร้อยปราศจากตาํหนิแมใ้นส่วนรายละเอียด
ให้สังเกตเห็นได ้ลกัษณะโดยรวมท่ีเกิดข้ึนจากการรู้จกัเลือกใช้วสัดุและกรรมวิธีการผลิตอย่าง
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ถูกตอ้งช่วยให้งานออกแบบมีคุณภาพดี อนัเป็นคุณค่าท่ีสาํคญัสาํหรับงานออกแบบในปัจจุบนัซ่ึง
ผูบ้ริโภคมีมาตรฐานการดาํรงชีวิตท่ีดีข้ึนและตอ้งการงานออกแบบท่ีมีคุณภาพสูง 

4.  ความเหมาะสมทางการตลาด ความถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ระบบและการคาํนึงถึง
สภาพแวดลอ้ม เกณฑก์ารพิจารณาเหล่าน้ีมาจากปัจจยัภายนอกงานออกแบบ ลกัษณะงานออกแบบ
ท่ีดีควรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด มีราคาท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี มีการออกแบบอย่างรอบคอบไม่ขัดกับกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนระบบท่ีใช้กันเป็น
มาตรฐานสากลในขณะนั้น นอกจากน้ียงัเป็นงานออกแบบท่ีแสดงสาํนึกความมีส่วนรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัจากภายนอกเหล่าน้ีแมจ้ะไม่ใช่เกณฑ์สําคญัเป็นอนัดบัแรก
ของการพิจารณางานออกแบบ แต่กอ็าจเป็นเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินช้ีขาดเม่ือเปรียบเทียบกนัในดา้นต่าง ๆ 
แลว้ 

5.  ความกา้วหนา้ทางการประดิษฐคิ์ดคน้ นอกเหนือจากเกณฑพ์ื้นฐานแลว้ ในปัจจุบนั
จะพบว่างานออกแบบส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามมาตรฐานและมีลักษณะ
สอดคลอ้งตามเกณฑเ์บ้ืองตน้ครบถว้น จึงทาํใหก้ารพิจารณาผลิตภณัฑท่ี์ดีของสมยัใหม่น้ีมุ่งเนน้ไป
ในประเดน็เก่ียวกบัการประดิษฐคิ์ดคน้หรือการสร้างใหเ้กิดส่ิงใหม่ นวตักรรม (Innovation) นั้นอาจ
ทาํได ้2 ลกัษณะ คือ การนาํงานออกแบบเก่ามาปรับปรุงทั้งทางดา้นการใชส้อยให้มีประสิทธิภาพดี
ข้ึนและอยูใ่นลกัษณะหนา้ตาใหม่ และการสร้างใหเ้กิดการใชง้านอยา่งใหม่สอดคลอ้งตามวิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนไปโดยอาศยัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณางานออกแบบทั้ ง 5 ขอ้ดังกล่าวแล้วเป็นการกาํหนดหัวขอ้หรือ
ประเด็นในขอบเขตท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบ เพื่อคดัแยกงานออกแบบท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม
ออกไป จากนั้ นในการพิจารณาตัดสินเพื่อเฟ้นหางานออกแบบท่ีดี ผูพ้ิจารณาคัดเลือกจะมุ่ง
เปรียบเทียบงานออกแบบดว้ยคุณสมบติัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 

1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) ในงานออกแบบไม่ไดห้มายถึงความแปลกประหลาด
มหศัจรรย ์และกไ็ม่ใช่แค่การเปล่ียนแปลงส่วนประกอบบางอยา่งเพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าแบบใคร หรือการยมื
ความคิด แนวทางจากงานออกแบบของผูอ่ื้นตลอดจนของเก่าจากประวติัศาสตร์ แต่เป็นงาน
ออกแบบท่ีมีแนวความคิดริเร่ิมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและสามารถพฒันาแนวความคิดนั้นต่อไป
ได ้ตลอดจนบรรลุเป็นผลงานขั้นสุดทา้ย ความโดดเด่นแตกต่างของแนวความคิดน้ียอ่มยงัคงอยูใ่น
เง่ือนไขท่ีว่ามนัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง 5 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ ความคิดริเร่ิม
แสดงถึงความสามารถทางการสร้างสรรค์อนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีความสําคญัยิ่งสําหรับงาน
ออกแบบ 
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2.  ความเรียบง่าย (Simplicity) เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในงานออกแบบ ความเรียบง่ายไม่ได้
หมายถึงความโลน้เกล้ียงปราศจากการประดบัตกแต่งของรูปทรง แต่หมายถึงความหมดจดของ
แนวความคิด ลกัษณะการใชง้านตลอดจนลกัษณะภาพพจน์ของงาน งานออกแบบท่ีดีจาํเป็นตอ้ง
แสดงถึงความพอเหมาะพอดี ความตรงไปตรงมา ความชดัเจนและความสามารถในการหลอมรวม
องคป์ระกอบต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในงานออกแบบ สามารถกาํจดัความรุงรัง 
ส่ิงแปลกปลอมและส่วนเกินจนเหลือแต่เฉพาะความจาํเป็น 

 
2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับรรจุภัณฑ์ 

การหีบห่อ (Packaging) นบัว่าเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ต่อผลิตภณัฑเ์พราะว่าการหีบห่อ
เป็นตวัห่อหุ้มคุม้ครองป้องกนัตวัผลิตภณัฑเ์พ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนยา้ย หรือ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องผ่านกระบวนการบรรจุลงในภาชนะต่าง  ๆ 
หลากหลายชนิดเพื่อกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคในแหล่งต่าง ๆ ดงันั้น การหีบห่อจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีช่วย
ป้องกนัรักษาผลิตภณัฑท่ี์อยู่ภายในและยงัเป็นตวัท่ีเพิ่มคุณค่าให้แก่ตวัผลิตภณัฑ ์การหีบห่อไดรั้บ
การวิวฒันาการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพการ
ดาํรงชีวิต รวมทั้งความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีท่ีไดมี้การวิวฒันาการมาสู่ยุคสังคมปัจจุบนัซ่ึงได้
สร้างวิทยาการใหม่ ๆ เก่ียวกบัการพิมพหี์บห่อข้ึนมาอย่างมากมาย ทาํให้สามารถสร้างหีบห่อท่ีมี
คุณภาพและสนองประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้มากข้ึน อีกทั้งสอดคลอ้งกับสภาวะทางการตลาดใน
ปัจจุบนั (สุมาลี ทองรุ่งโรจน์, 2555 : 7) 
2.3.1  ประวติัความเป็นมาของวิวฒันาการการบรรจุภณัฑ ์

เป็นเร่ืองเหลือเช่ือว่าบรรจุภณัฑเ์ป็นศาสตร์อนัดบัตน้ ๆ ท่ีอยูคู่่มนุษยม์าตั้งแต่ยคุดึกดาํ
บรรพแ์ละน่าจะรวมกบัสญัชาตญาณแห่งการเอาตวัรอดจากสัตวร้์าย ประกอบกบัการยงัชีพดว้ยการ
หาอาหารมาบริโภค หาภาชนะมาเก็บนํ้ าไวด่ื้ม รวมไปถึงการคิดคน้ภาชนะถนอมอาหารเพ่ือเก็บไว้
กินนาน ๆ หลกัฐานต่าง ๆ เหล่าน้ีขุดพบอยู่ใกลซ้ากร่างมนุษยโ์บราณ จากการสันนิษฐานของนัก
มานุษยวิทยาผูมี้ประสบการณ์ไดต้ั้งขอ้สังเกตจากการขุดคน้พบหลกัฐานต่าง ๆ ไวว้่ามนุษยย์ุคหิน
กว่า 2 หม่ืนปีรู้จกันาํหินแกรนิตท่ีมีความแขง็แกร่งกว่าหินอ่ืนมาใชป้ระโยชน์ โดยนาํมาฝนกนัจน
เกิดความแหลมคมถึงขนาดเฉือนเน้ือสัตวไ์ดแ้ละยงันาํไปผกูดว้ยเชือกซ่ึงกรีดจากหนงัสัตวเ์ป็นเส้น
เลก็ ๆ นาํไปตาก กลายเป็นหวัหอก ธนู ขวาน น่ีคือการคน้พบของมนุษยจ์ากการแกปั้ญหาเร่ืองการ
ป้องกนัตนเองและการล่าเพื่อยงัชีพ โดยไม่มีสตัวช์นิดใดจะคิดแบบน้ีได ้อาจเป็นเพราะธรรมชาติได้
สร้างให้สัตวมี์เข้ียว เลบ็ งา เขาและพิษไวป้้องกนัตนเอง แมแ้ต่ตวับีเวอร์ในยโุรปและอเมริกาก็รู้จกั
สร้างเข่ือนกักนํ้ าทั้ งลาํธารไวอ้าบเล่นและดักปลาไวกิ้น โดยทาํจากก่ิงไมแ้ละโคลนด้วยฟันท่ี
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แข็งแรง คมกริบ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูค้นซ่ึงไดน้ํ้ าใชจ้ากการกกัเก็บของบีเวอร์ในหน้าแลง้ บี
เวอร์ช่วยมนุษยแ์ละยงัช่วยใหร้าชาการ์ตูนอยา่งวอลท ์ดิสนีย ์ร่ํารวยข้ึนมา แต่นัน่ก็เป็นสัญชาตญาณ
ท่ีบีเวอร์ทุกตวัตอ้งทาํเช่นนั้นแต่บีเวอร์ก็ไม่ไดพ้ฒันาข้ึนไปถึงขั้นสร้างเข่ือนแลว้ตอ้งสร้างสนาม
กอลฟ์และสร้างบา้นพกัตากอากาศควบคู่ไปดว้ย  

ยอ้นกลบัมาท่ีมนุษยซ่ึ์งธรรมชาติไม่ไดส้ร้างเข้ียวเลบ็ให้ในการแกปั้ญหาจึงตอ้งอาศยั
ส่ิงใกลต้วัคือหินนาํมาดดัแปลง การนาํหินแหลมมาผกูกบัไมย้าวทาํใหร่้างกายไม่ตอ้งเขา้ประชิดตวั
กบัสัตวใ์หญ่ ใชแ้ทงจากระยะห่างไดจ้ะแทงจากขา้งหลงัหรือพุ่งไปขา้งหนา้ใส่สัตวร้์ายก็ฝึกฝนให้
แม่นยาํได ้ความแขง็แกร่งของหินดานเม่ือนาํมาผกูกบัไมท้าํเป็นขวานจะไดแ้รงสับรุนแรงมากกว่า
ไม่มีดา้ม เราจึงเรียกมนุษยส์มยัแรกน้ีว่า มนุษยย์คุหิน น่าแปลกท่ีคนท่ีโดนว่าดว้ยคาํน้ีตอ้งโกรธทุก
คน ไม่รู้จะโกรธไปทาํไมเพราะน่ีคือจุดเร่ิมตน้ปฏิบติัการอนัยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติท่ีเอาชนะส่ิง
รอบตวั จึงเอาตวัรอดจวบจนมีวนัน้ีได ้2 หม่ืนปีท่ีแลว้ซ่ึงมนุษยย์งัไม่อาจเอาชนะธรรมชาติไดแ้ลว้
ปัจจุบนัมนุษยเ์อาชนะธรรมชาติไดห้รือยงั จะห้ามในเร่ืองเกิด แก่ เจ็บ ตายไดห้รือไม่ ท่ีอาจทาํได้
เพียงประทงัหรือยืดเวลาออกไปเท่านั้น เราผ่านยุคต่าง ๆ มาตั้งแต่ยคุดินเผา ยคุสัมฤทธ์ิ ยคุปรมาณู 
ยคุพลาสติก จนมาถึงปัจจุบนัคือยคุคอมพิวเตอร์หรือไอที (สารสนเทศ) ท่ียอ่โลกเหลือเพียงนิดเดียว
จากการติดต่อและเช่ือมโยงข่าวสารขอ้มูลให้เราทราบในพริบตา หากไม่มีช่วงก่อน 2 หม่ืนปีท่ีผา่น
มากจ็ะไม่มีวนัน้ี 

มนุษยย์ุคหินเป็นชนกลุ่มแรกท่ีคน้พบบางส่ิงบางอย่างจากความบงัเอิญ เช่น แต่เดิม
ตอ้งปีนลงจากถํ้าท่ีพกัอาศยับนเขาสูงเพื่อมาด่ืมนํ้ าในลาํธาร โดยพบว่าดินริมนํ้ ามีความเหนียวจึง
นาํมาบีบนวดและป้ันเล่นเป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการแลว้ท้ิงกระจดักระจายบนฝ่ังนํ้ า หลายวนั
ต่อมามีพาย ุฟ้าผา่ตน้ไมล้ม้ ไฟลุกท่วมลงมาทบัดินท่ีป้ันไวภ้ายหลงัพบว่าดินสุกกลายเป็นดินเผาซ่ึง
เม่ือโดนนํ้ าก็ไม่ละลาย ชาวจนัทบุรีเองก็เพิ่งมาคน้พบว่าพลอยเน้ือตํ่าราคาถูกเปล่ียนสีกลายเป็น
พลอยราคาแพงไดใ้นช่วงเม่ือเกิดไฟไหมร้้านคา้พลอยเม่ือ 40 ปีท่ีแลว้ น่าแปลกท่ีพลอยในร้านไม่
ละลายหรือถูกทาํลายไปกบัไฟ ยิ่งเพ่ิมอุณหภูมิสูงข้ึนกว่า 1,800 องศาเซลเซียส จะยิ่งเปล่ียนจาก
พลอยสีหมองคลํ้ากลายเป็นสีนํ้ าเงินเขม้ส่องประกายแวววาว โดยคุณค่าของความเป็นพลอยมิได้
เปล่ียนแปลงแมแ้ต่นอ้ย ส่งผลให้เกิดอาชีพเผาพลอยตามมาสร้างรายไดเ้ป็นกอบเป็นกาํ ส่ิงเหล่าน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยย์คุปัจจุบนัเสียอีกยงัคน้ไม่พบอะไรอีกมาก แต่ยอ้นกลบัไปมนุษยย์คุหินกลบัมี
ความสามารถคน้พบวิชาแห่งการดาํรงชีพไดก่้อน อย่างการนาํดินเหนียวมามว้นยืดเป็นเส้นยาว
คลา้ยไสเ้ดือนแลว้ค่อย ๆ โรยเสน้ดินทบกนัเป็นวงกลมตามแนวสูงข้ึนเป็นภาชนะ เม่ือนาํไปเผาดว้ย
ฟืนจึงไดภ้าชนะบรรจุนํ้ าท่ีไม่ร่ัวซึมและดินเผาก็ไม่ยุบตวัลงมากองรวมกนัเพราะไฟเผาจนเน้ือดิน
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แกร่ง มนุษยน่์าจะรู้วิธีนาํไมม้าสีกนัจนเกิดความร้อนและกลายเป็นไฟหรือไม่ก็รู้จกัวิธีนาํหินดาน
มาตีกนัใหเ้กิดประกายไฟแลว้นาํเช้ือไฟ เช่น ใบไมแ้หง้มารองรับประกายไฟจนเกิดการลุกไหมข้ึ้น 

น่ีคือพฒันาการของมนุษยชาติท่ีใชท้ั้งปัญญาและความคิดสร้างสรรคอ์นัฉลาดหลกั
แหลมในการผลิตตน้แบบภาชนะบรรจุภณัฑเ์พื่อตกันํ้าในลาํธารไปสาํรองไวใ้ชใ้นถํ้าบนเขา ไม่ตอ้ง
ไต่ลงมาเม่ือหิวกระหายซ่ึงตอ้งเส่ียงต่อสัตวร้์าย ความมืดและอนัตรายอ่ืน ๆ ตามเส้นทางรวมถึงได้
เอ้ือเฟ้ือต่อเดก็และคนเฒ่าคนแก่ จากนั้นมนุษยย์คุหินจึงไดเ้ร่ิมพฒันาเคร่ืองป้ันดินเผากลายเป็นหมอ้ 
ชาม ไห โอ่ง หลกัฐานเหล่าน้ีนกัโบราณคดีไดค้น้พบตามแหล่งต่าง ๆ ท่ีเช่ือว่าเคยมีชุมชนแห่งอารย
ธรรม หลกัฐานท่ีคน้พบนาํไปพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์จากชั้นดินต่าง ๆ ไดถึ้งระยะเวลาความ
เก่าแก่ท่ีถูกฝังไวแ้ละยงัพบอีกว่า โอ่ง ไห หมอ้ ท่ีถูกฝังไวม้กัอยูใ่กลโ้ครงกระดูกมนุษย ์เช่ือว่าเป็น
ภาชนะบรรจุภณัฑส์าํหรับใชส้อยของเจา้ของโครงกระดูก ซ่ึงท่ีบรรจุขา้วของส่วนตวัของผูต้ายแลว้
นาํไปฝังพร้อมกนั คงมีความเช่ือว่าหากฟ้ืนข้ึนมาหรือวิญญาณล่องลอยไปอยู่ท่ีใดก็จะมีขา้วของ
ส่วนตวัไวใ้ชห้รืออีกนยัหน่ึงกลวัว่าคนตายจะมาหลอกหลอนเพ่ือทวงของคืน ความเช่ือเหล่าเช่นน้ี
ทาํใหเ้กิดสุสานขนาดมหึมา เช่น หนา้ผาแห่งกษตัริยตุ์ตนัคาเมน ประเทศอียปิต ์หรือแมแ้ต่พีระมิดท่ี
ตระหง่านและเป็นหลกัฐานอนัมหศัจรรยแ์ห่งความศรัทธาของมวลมนุษยใ์นยคุอียปิตเ์รืองอาํนาจ ท่ี
ยงัคงสภาพใกลเ้คียงของเดิมอยูจ่นทุกวนัน้ี ลว้นแต่เป็นท่ีฝังศพผูย้ิ่งใหญ่ระดบักษตัริยแ์ละราชวงศ ์
ดังนั้ น จึงมีภาชนะนับร้อยใบท่ีบรรจุเพชรนิลจินดา ทองคาํอันมีค่าซ่ึงฝังไปพร้อมกับผูต้าย 
นอกจากนั้นยงัเช่ือว่ามีบ่าวไพร่นบัร้อยถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกนั ซ่ึงมีพวกท่ีสมคัรใจเคารพศรัทธา
เจา้นายผูเ้ป็นกษตัริยแ์ละพวกท่ีถูกบงัคบัให้ตายเพื่อไปรับใชใ้นภพหนา้ แต่ท่ีรู้คือหลกัฐานจากการ
ขดุของพวกขโมยซ่ึงหวงัพบสมบติัลํ้าค่า ต่อมาเม่ือนกัโบราณคดีตวัจริงไดเ้ขา้ไปขอรัฐบาลอียปิตข์ดุ
คน้ ปรากฏวา่ไดพ้บสมบติัเป็นจาํนวนมากและยงัพบมมัม่ีคือศพของกษตัริยท่ี์ดองดว้ยสารเคมีซ่ึงไม่
ทาํให้เน่าเป่ือย ทั้งหมดน้ีคืออารยธรรมแห่งความเช่ือท่ีไม่อาจปิดกั้นหรือยบัย ั้งได ้หากถามว่าอะไร
ท่ีเป็นองคป์ระกอบของเน้ือหา คาํตอบก็คือภาชนะบรรจุภณัฑน์ัน่เอง หีบ หมอ้ ไห ตุ่ม ท่ีใส่วตัถุลํ้า
ค่า รวมไปถึงหีบศพทาํดว้ยทองคาํแท ้ๆ ประดิษฐ์ลวดลายสวยงามบรรจุร่างของมมัม่ีก็เป็นบรรจุ
ภณัฑป์ระเภทหน่ึงดว้ย ซ่ึงคงปฏิเสธไดย้ากว่าบรรจุภณัฑไ์ม่เก่ียวกบัตาํนานโบราณดึกดาํบรรพข์อง
มนุษยชาติ (นเร ขอจิตตเ์มตต,์ 2550 : 13 ) 

มนุษยเ์รามีการวิวฒันาการจากยุคหน่ึงมาสู่อีกยุคหน่ึงเช่นน้ีตลอดมา จากแรกเร่ิมท่ี
มนุษยรู้์จกัการนาํวสัดุจากธรรมชาติท่ียงัไม่ไดผ้า่นการสังเคราะห์มาห่อหุม้ส่ิงของต่าง ๆ รวมไปถึง
พืชพนัธ์ุธญัญาหาร จุดประสงคเ์พื่อการขนยา้ยและเพื่อการเกบ็รักษาไวไ้ดน้าน อนัเป็นสัญชาติญาณ
ของมนุษยม์าตั้งแต่ยคุดึกดาํบรรพท่ี์มีจิตสาํนึกรู้คุณค่าของการห่อหุ้มส่ิงของเพื่อการเก็บรักษาหรือ
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เพื่อการขนยา้ย โดยการใช้วสัดุจากธรรมชาติ เช่น หนัง หรือกระเพาะแกะ ววั แพะ ลว้นแต่ถูก
นาํมาใชบ้รรจุหรือห่อหุม้ส่ิงต่าง ๆ แทบทั้งส้ิน  

วิวฒันาการของบรรจุภณัฑ์ถูกพฒันาเร่ือยมา อนัเน่ืองมากจาการเคล่ือนยา้ยส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ี้มีการแลกเปล่ียนในยุคแรก ๆ โดยอาศยัภาชนะตามพื้นบา้นท่ีใชก้นัอยู่ในครัวเรือน แต่
ต่อมาเม่ือมีการแลกเปล่ียนขยายขอบเขตกวา้งข้ึนจนถึงมีการซ้ือขาย หีบห่อใหม่ ๆ จึงเร่ิมเขา้มามี
บทบาทและเร่ิมมีการคิดคน้ประดิษฐหี์บห่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการในแต่ละกรณี
ของการใชง้านข้ึน เช่น ใชใ้บไมม้าทาํกระทงห่อขนม นาํผิวของตน้ไผ ่ลาํตน้หวาย หรือหญา้ปลอ้ง
บางชนิดมาจกัสานเป็นกระบุง ตะกร้า ต่อมาเร่ิมรู้จกันําดินเหนียวมาป้ันเป็นหมอ้ ไห ฯลฯ ดัง
แรกเร่ิมท่ีประวติัศาสตร์ไทยคน้พบ คือ สมยัสุโขทยั อนัถือไดว้่าเป็นยุคท่ีรุ่งเรืองของไทย ยุคสมยั
นั้นคุน้เคยรู้จกักบัโลหะและเคร่ืองป้ันดินเผา จากหลกัฐานท่ีคน้พบยุคน้ีไดเ้ร่ิมมีการทาํการคา้ขาย
กับชาวต่างชาติ มีการประดิษฐ์เคร่ืองถ้วยชามข้ึนท่ีเรารู้จักกัน คือ เคร่ืองสังคโลก ได้ส่งเป็น
สินคา้ออกท่ีสาํคญัอนัเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีวิธีการประดิษฐ์ท่ีไดต้กทอดมาถึงสมยัปัจจุบนั ซ่ึงหีบห่อ
เหล่าน้ีลว้นมีพื้นฐานมาจากการคิดคน้จากวสัดุธรรมชาติ และไดพ้ฒันามาเป็นหีบห่อในยคุต่อ ๆ มา
ซ่ึงกไ็ดมี้การคิดคน้วสัดุอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อท่ีจะสามารถสนองประโยชน์ในการหีบห่อหรือบรรจุ
ภณัฑไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ในปัจจุบนัความเจริญทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าสูงข้ึน มนุษยรู้์จักการนําเอา
วตัถุดิบจากธรรมชาติมาสงัเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อการนาํมาใชม้ากข้ึน นบัตั้งแต่รู้จกัแปรรูปไมม้า
ก่อสร้างอาคารบา้นเรือน แลว้ยงัรู้จกันาํไมม้าผลิตเป็นลงับรรจุเคร่ืองจกัรกลเพื่อใชใ้นการขนส่งท่ี
ให้ความปลอดภยัสูง ทรัพยากรธรรมชาติจากใตพ้ื้นพิภพไดถู้กนาํข้ึนมาเปล่ียนสภาพจากวตัถุดิบ
เป็นพลงังาน และยงัมีบางส่วนไดถู้กนาํมาดดัแปลงให้เกิดประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ รวมไปถึงการ
บรรจุภณัฑท่ี์มีคุณค่าอยา่งมหาศาล 
2.3.2  บรรจุภณัฑส์มยัโรมนั 

เร่ืองราวการกาํเนิดบรรจุภณัฑน์ั้นมาถึงช่วงก่อนคริสตศ์กัราช 3,000 ปีหรือประมาณ 
5,000 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอียิปต์เรืองอาํนาจ สมยัโรมนัเกิดหลงัอียิปต์ถึง 3,000 กว่าปี แต่มี
อานุภาพแผข่ยายไปไกล ชาวโรมนัเป็นนกัรบโดยกาํเนิด มีรูปร่างสูงใหญ่ ชอบการต่อสู้โดยเฉพาะจู
เลียต ซีซาร์ ผูส้ั่นสะเทือนอียิปต ์พระนางคลีโอพตัราจึงตอ้งถวายตวัเพ่ือความอยูร่อดของอียิปต ์มี
การเดินทางไปมาขา้มทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยคุน้ีเป็นยคุโลหะ ดงันั้น ภาชนะบรรจุภณัฑจึ์งผลิตดว้ย
ทองเหลือง เหลก็และโลหะผสมอีกหลายชนิด การใชโ้ลหะผสมทาํใหมี้นํ้ าหนกัเบาข้ึนจึงนาํมาผลิต
เกราะป้องกนัคมดาบ แต่เรียกบรรจุภณัฑห์รือไม่คงตอบไม่ได ้เพราะมีคาํนาํหนา้ว่า “เส้ือ” หรือเส้ือ
เกราะนัน่เอง 
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500 ปีก่อน ซ่ึงตรงกนัยคุเรอเนซองส์ หรือท่ีเรียกกนัว่า “ยคุฟ้ืนฟูทางศิลปะ” ลีโอนาร์
โด ดาร์วินชี ผูเ้ขียนภาพโมนาลิซ่า หรือไมเคิล แอนเจลโล ผูแ้กะสลกัภาพหินอ่อนลอยตวัเป็นชาย
เปลือยกายเดวิดข้ึนท่ีเมืองฟลอเรนซ์ นอกจากนั้น ไมเคิล แอนเจลโล ยงัเป็นผูว้าดภาพแบบเฟรสโก้
บนเพดานในมหาวิหาร ภาพชายเปลือยยื่นมือมาเพื่อสัมผสัชายแก่หนวดเครายาว หรือภาพอดมันั้น 
คลา้ยจะส่ือความหมายอะไรบางอย่าง (สตีเว่น สปีลเบิร์ก นกัสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ช่ือดงัไดน้าํ
เอกลกัษณ์ของภาพน้ีมาใชใ้นภาพยนตร์เร่ืองอีที) บางท่านบอกว่าเป็นเทวดาแต่เป็นภาพไมเคิล แอน
เจลโล นัน่เอง นอกจากนั้นจิตกรช่ือดงั ซานโดร บอ็ซติเชลล่ี ผูเ้ขียนภาพกาํเนิดวีนสั กาํลงัลุกข้ึนจาก
เปลือกหอยในลกัษณะเปลือยกาย มีใบหนา้ท่ีสวยงาม ประกอบดว้ยเทพยดาช่วยเป่าลมในทะเลและ
มีหญิงกาํลงันาํผา้มาห่มใหว้ีนสัแสดงถึงจินตนาการวา่วีนสัเกิดมาโตเป็นสาวทนัที ภาพต่าง ๆ ท่ีรู้จกั
กนัไปทัว่โลกลว้นเกิดในยคุสมยัน้ีทั้งส้ิน 

ภาพเขียนในยุคเรอเนซองส์จะมีลกัษณะทางกายวิภาคท่ีแข็งแรง ดูมีชีวิตชีวา ภาพ
ทิวทศัน์ก็มีลกัษณะ “เพอร์สเป็คทีฟ” มีความลึกความต้ืน (ทศันียวิทยา) มีทั้งภาพท่ีเขียนบนผนัง
วิหารซ่ึงเรียกวา่ภาพเฟรสโก ้และภาพท่ีเขียนบนผนืผา้ใบหรือแคนวาส ในยคุแห่งการฟ้ืนฟูน้ีมี พโต
เลมี หรือนักปราชญเ์กิดข้ึนมาก แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามนุษยก์าํเนิดมาจากไหนซ่ึงในคมัภีร์ไบเบ้ิลมี
นิยายปรัมปราว่ามนุษยถู์กสร้างข้ึนโดยพระเจา้ช่ือว่า “อาดมั” ซ่ึงเป็นเพศชาย ต่อมาไดส้ร้างหญิง
สาวจากซ่ีโครงดา้นซา้ยของอาดมัช่ือ “อีฟ” ทาํให้เกิดภาพเขียนอาดมัและอีฟ โดยจิตรกรยุคเรอเน
ซองส์ข้ึนหลายภาพ ทั้งสองอาศยัอยู่ดว้ยกนัในสวน “อีเดน” และถูกสวรรคส์ั่งห้ามไม่ให้กินแอป
เป้ิล ซ่ึงเป็นเพียงการเปรียบเปรยอย่างไม่น่าเกลียดเม่ือเล่าให้เด็กฟัง แทจ้ริงความหมายน้ีคือการมี
เพศสัมพนัธ์ ซ่ึงเม่ือหนุ่มสาวเปลือยกายอยู่ดว้ยกนัทั้งคู่ก็อดท่ีจะห้ามใจไม่ได ้ต่อมาเม่ือทั้งสองมี
อะไรกนัจึงเกิดความอาย ตอ้งหาใบไมปิ้ดร่างกาย อาดมักบัอีฟจึงเป็น “พ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ” ของ
มนุษยม์าจนทุกวนัน้ี 

ในภาพเขียนสีนํ้ ามนัและภาพเฟรสโกบ้นเพดานนับพนัภาพจากฝีมือจิตรกรยุคเรอเน
ซองส์นั้น จะมีภาพบรรจุภณัฑ์เป็นชาม ตะกร้าจกัสาน แกว้นํ้ า ถว้ยทองคาํ เหยือก หีบไมบ้รรจุ
เส้ือผา้แพรพรรณ และบรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดเป็นส่วนประกอบในภาพโดยตลอด 
ภาพเหล่าน้ีจึงมีค่ายิง่ซ่ึงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตผูค้นเม่ือ 500 ปีก่อนให้ทราบว่าพวกเขาใชบ้รรจุภณัฑก์นั
อยา่งไร เป็นท่ีแน่ชดัวา่วสัดุท่ีนาํมาใชล้ว้นเป็นวสัดุธรรมชาติซ่ึงอยูใ่กลต้วัทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นดินเผา
เคลือบ ทองเหลือง หินอ่อน ซ่ึงอาณาจกัรโรมนัจะมีทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก บนเส้นทางมิ
ลาน-เจนวัร์ จะเห็นภูเขาหินอ่อนท่ีเหลือเพียงคร่ึงเดียวเป็นระยะ ดูขาวโพลนคลา้ยหิมะปกคลุม หิน
อ่อนเหล่าน้ีถูกขุดไปใชก้ว่า 500 ปีมาแลว้ แต่ยงัไม่หมดทั้ง ๆ ท่ีเป็นระยะเวลาเดียวกบักรุงสุโขทยั
ของเราซ่ึงหลงเหลือหลกัฐานต่าง ๆ นอ้ยมาก เช่น สถาปัตยกรรมท่ีทรุดโทรมไม่สมบูรณ์ มองเห็น
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แต่เพียงซากอยูท่ ัว่ไป มีเพียงพระพุทธรูปท่ีไดรั้บการดูแลอยา่งดีเพราะความเคารพและศรัทธาของ
คนไทยเท่านั้ น แต่ในอิตาลีจะมีสถาปัตยกรรมท่ีรักษาไวไ้ด้อย่างสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันอยู่
มากมาย มหาวิหารแบบโกธิค มียอดแหลมเสียดฟ้าให้คนข้ึนไปได ้คงอยากข้ึนไปใกลส้วรรคใ์น
ความคิดผูค้นรุ่นเก่า เหล่าน้ีสถาปัตยกรรมทุกอย่างจึงรักษาไดดี้ครบถว้นไม่มีท่ีติ กลายเป็นมรดก
โลกและเป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัแหล่งใหญ่ท่ีผูค้นทัว่โลกอยากไปรู้เห็นไดด้ว้ยตาของตวัเองซ่ึง
ต่างประทบัใจในสถาปัตยกรรมอนังดงามไม่รู้ลืม (นเร ขอจิตตเ์มตต,์ 2550 : 15 ) 
2.3.3  บรรจุภณัฑข์องไทยสมยัโบราณ 

ในสมยัสุโขทยัมีประโยคท่ีจารึกไวใ้นศิลาจารึกว่า “ใครใคร่คา้คา้” และ “ในนํ้ ามีปลา 
ในนามีขา้ว” สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนเราตอ้งพึ่งพาบรรจุภณัฑท์ั้งส้ิน ปลาในขอ้ง ขา้วในกระบุง ผกัใน
ตะกร้า  ปลาร้าในไห  ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว  ข้าวตากในกระบอกไม้ไผ่ หรือในหม้อดินเผา 
กะลามะพร้าวผา่ซีก ขนัจากะลานั้นคนไทยนาํมาใชอ้ยูใ่นชีวิตประจาํวนัซ่ึงเม่ือใชไ้ปนาน ๆ ก็จะข้ึน
เงา แต่ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์มีนิยายแต่งเพื่อประชดชีวิตคือ “ระเด่นลนัได” มีเน้ือเร่ืองคือขอทาน
ผวัเมียคู่หน่ึงไดส้ถาปนาตนเองเป็นกษตัริยแ์ห่งขอทาน มีทอ้งพระโรงคือโบสถพ์ราหมณ์ มีทหาร
กลา้คือสุนขัข้ีเร้ือนอยูร่ายรอบละแวกนั้น มีกะลามะพร้าวเป็นท่ีเกบ็ส่วนอากรและใส่ขา้วกิน ทาํใหมี้
อยูช่่วงหน่ึงท่ีคนไทยดูถูกะลามะพร้าวเพราะคิดวา่เป็นของคู่กนักบัขอทาน 

ปัจจุบนัมีโรงงานผลิตภาชนะจากกะลามะพร้าว อาทิ ถว้ย โคมไฟ กระบวน ทพัพี 
ตะหลิวข้ึนท่ีอาํเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลิตเพื่อส่งออกทํารายได้เดือนละหลายล้านบาท 
ชาวต่างชาติมาซ้ือท่ีโรงงานก็มากเพราะชอบความเป็นธรรมชาติท่ีนาํชอ้น ตะหลิว กระบวนไปใช้
ในครัวเรือนโดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะมีสารพิษหลุดออกมาเม่ือสัมผสัความร้อน นอกจากน้ียงัสามารถ
นาํกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองประดบัต่าง ๆ ทั้งของสตรีและบุรุษ เช่น สร้อยคอ สร้อย
ขอ้มือ แหวน นาฬิกา ฯลฯ และยงัมีผลพลอยไดจ้ากเศษกะลาท่ีเหลือจากการตดัฉลุ ซ่ึงสมยัก่อน
นาํไปท้ิงเดือนละหลายตนัจนทาํให้หาท่ีท้ิงเศษกะลากบัข้ีเล่ือยยากข้ึนทุกวนั เด๋ียวน้ีไดน้าํมาเขา้
เตาเผาพร้อมข้ีเล่ือยกะลาจนไดถ่้านกะลาออกมาแลว้นาํไปบดอดัเป็นแท่งยาวประมาณ 1 คืบ (มีรู
ยาวตลอดแท่งเพื่อเป็นทางผา่นใหอ้อกซิเจนทาํใหก้ารเผาไหมส้ะดวก) ปรากฏว่าถ่านกะลามะพร้าว
ผลิตส่งออกแทบไม่ทนั ชาวต่างชาติซ่ึงมีวฒันธรรมชอบจดัปาร์ต้ีท่ีสนามหนา้บา้นช่ืนชอบเป็นอยา่ง
ยิ่ง เน่ืองจากถ่านกะลามะพร้าวอดัแท่งให้ความสะดวกในการหยิบออกมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเตาย่าง
บาร์บีคิว ให้แรงไฟจัดและไม่มีควันซ่ึงบ้านเรานิยมใช้ในร้านหมูกระทะทั่วไป นอกจากน้ี
กะลามะพร้าวยงัใชเ้ป็นภาชนะตวงสินคา้ท่ีเป็นเมลด็ของไทยมาแต่โบราณ เช่น ขา้วเปลือก ขา้วสาร 
ถัว่ งา ซ่ึงเรียกเป็น ทะนาน โดยมีขอ้กาํหนดวา่ตอ้งใชก้ะลามะพร้าวผา่ซีกโดยวดัจากก่ึงกลางตากให้
แห้งแลว้นาํมาขดั จากนั้นทดลองใชอุ้ง้มือกอบขา้วสารใส่ลงไปให้ได ้8 คร้ังก็จะเต็มกะลาผ่าซีก
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พอดี เราใชก้ารตวงแบบทะนานน้ีในการคา้ขายจากอดีตมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ นกัเรียนสมยัจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ยงัท่องสูตรน้ีก่อนเลิกเรียนว่า 1 ทะนานเท่ากบั 8 ฝายมือ 20 ทะนานเท่ากบั 1 
ถงั ปัญหาเกิดตรงท่ีฝ่ามือหรือฝายมือคนมกัไม่เท่ากนัและ 20 ทะนานหรือ 1 ถงั มกัจะชัง่นํ้ าหนกัได ้
16 ก.ก. ขณะท่ีมาตราใหม่ 1 ถงัเท่ากบั 15 ก.ก.  

สาํหรับบรรจุภณัฑน์ํ้ าด่ืม “คนโทดินเผา” หรือท่ีชาวเหนือเรียกว่านํ้ าตน้ ซ่ึงใส่นํ้ าแลว้
เยน็นั้นเกิดจากผนงัดินผสมแกลบภายในนํ้ าตน้ท่ีดูดซบัเอาความร้อนออกจากนํ้ า ถา้ใส่นํ้ าฝนจะยิ่ง
ด่ืมไดอ้ร่อยช่ืนใจล่ืนคอซ่ึงแมจ้ะไม่เยน็เท่าแช่นํ้ าแขง็แต่ก็ถือเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่คร้ัง
โบราณ ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่กลบัไม่รู้จกันํ้าตน้แลว้เพราะภาชนะขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋องและ
กล่องกระดาษหลายชั้นบรรจุนมและนํ้ าผลไมท่ี้เรียกว่า “มลัติเลเยอร์” ใช้หมดแลว้ท้ิงต่างเขา้มี
บทบาทแทนคนโทนํ้ าตน้ มีนํ้ าแขง็และตูเ้ยน็เป็นตวัแปร เทคโนโลยีทาํให้ส่ิงต่าง ๆ เปล่ียนไปตาม
กาลเวลา นํ้าด่ืมสมยัก่อนไม่ขายมีแต่การแสดงนํ้ าใจโดยการตอ้นรับแขกผูม้าเยอืนดว้ยนํ้ าฝนจากนํ้ า
ตน้แกก้ระหาย ปัจจุบนัยงัพอไดเ้ห็นนํ้ าใจจากนํ้ าด่ืมท่ีเชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน ลาํปาง หน้าบา้น
ทรงไทยลา้นนาหลายแห่งยงัคงวางโอ่งดินเผามีฝาปิดใบขนาดยอ่มและกระบวยตกันํ้ าทาํจากกะลา
ไวท่ี้หน้าประตูร้ัว ท่ีวางโอ่งมีลกัษณะเป็นชั้น มีหลงัคาและกาแลเล็ก ๆ ซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้
สอดคลอ้งและกลมกลืนกบัตวับา้น 

คนในสมยัสุโขทยันบัว่าเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาไดเ้ป็นเลิศ อาจเป็นเพราะรับอารย
ธรรมจากจีนซ่ึงในเวลานั้นติดต่อคา้ขายกนัแลว้ จานชามท่ีมีลกัษณะเผาแลว้เคลือบเขียนลายรูปปลา
ไขวก้นันั้นเป็นเอกลกัษณ์ของสุโขทยั ยิ่งมาท่ีเมืองศรีสัชนาลยั เมืองคู่แฝดของสุโขทยั จานชามท่ีน่ี
จะยิง่สวยข้ึนไปอีก รู้จกัในช่ือเคร่ืองสังคโลก หรือ ศิลาดล นํ้ายาเคลือบบดจากหินเฟลสปา หรือหิน
เข้ียวหนุมาน เม่ือผา่นการเคลือบจะทาํใหมี้รอยแตกลายงาในเน้ือ นํ้ายาเคลือบมี 3 สีคือ สีขาว สีเขียว
หยกและสีนํ้าตาลอ่อน ถึงแมจ้ะเขียนลายไดแ้ต่กจ็ะไม่เขียนใหล้ะเอียดเพราะมีลวดลายในตวัสวยอยู่
แลว้ เคร่ืองเคลือบสุโขทยันับเป็นตน้แบบของสมยัอยุธยากรุงเก่าซ่ึงวิถีชีวิตของผูค้นสมยัอยุธยา
จะตอ้งเตรียมพร้อมจากภยัสงครามท่ีพม่าก่อกวนมาตลอด บรรจุภณัฑ์ในยุคน้ีจึงไดจ้ากธรรมชาติ
ใกลต้วัอย่างใบตอง ใบมะพร้าว จกัตอกผิวไมไ้ผ่ กระบุงตะกร้า สาแหรกจากหวาย กระบอกไมไ้ผ ่
กะลา ดูแลว้ชีวิตผูค้นท่ีใชภ้าชนะบรรจุภณัฑไ์ม่แตกต่างจากสมยัสุโขทยัเท่าใดนกั 

พระพุทธรูปในสมยัอยุธยาอาจดูงดงามน้อยกว่าสมยัสุโขทยั แต่คนกรุงเก่าก็สร้าง
พระพุทธรูปปูนขนาดใหญ่หุ้มทองคาํไวห้ลายองค ์อยา่งเช่นพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปวดัพนนั
เชิง แมภ้ายหลงัพม่าเขา้ตีเมืองจึงใชฟื้นสุมไฟลอกทองคาํกลบัไปหงสาวดีไดห้ลายเล่มเกวียน แต่ก็มี
นกัวิชาการคา้วา่พม่าเป็นเมืองพทุธเหมือนคนไทยจึงไม่น่าทาํเช่นนั้นท่ีลอกเอาทองไปขายน่าจะเป็น
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คนไทยหลายเช้ือชาติหลายศาสนาท่ีอาศยัอยูห่ลงักรุงแตกซ่ึงในช่วงเศรษฐกิจขาลงไม่มีอะไรจะกิน
จึงตอ้งทาํเช่นนั้นแลว้โยนความผดิใหพ้ม่ามากกวา่ (นเร ขอจิตตเ์มตต,์ 2550 : 20) 
2.3.4  บรรจุภณัฑส์มยักรุงศรีอยธุยา 

สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงท่ีมีชาวต่างชาติเขา้มาอาศยัอยู่มาก มีการจดัตั้งเป็นหมู่บา้น
ฮอลนัดา หมู่บา้นโปรตุเกส หมู่บา้นญ่ีปุ่น หมู่บา้นองักฤษ นอกจากน้ียงัมีแขกและคนจีนกระจดั
กระจายไปทัว่ รวมทั้งคนลาว คนมอญซ่ึงเราไปตีเอาเมืองแลว้กวาดตอ้นผูค้นมาดว้ย กรุงศรีอยธุยา
จึงเปรียบดงัเมืองอินเตอร์ท่ีมีหลากชาติหลายศาสนา ดงันั้นจึงเป็นแหล่งรวมอารยธรรมความเจริญ 
วิชาความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งบรรจุภณัฑ์จากต่างชาติซ่ึงมากบัเรือสําเภาเขา้สู่กรุงศรี
อยธุยาทาํใหค้นกรุงเก่าไดรู้้ไดเ้ห็นวิทยาการสมยัใหม่เพิ่มข้ึนเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ตอ้งอาศยัหอ้งเรียน 
ในยุคนั้นขวดแกว้เป่าดว้ยปากมีรูปแบบสวย ๆ บรรจุเหลา้กลัน่เร่ิมหลงัไหลมาจากยุโรป กล่อง
บรรจุยาเส้นท่ีต่างชาตินาํมาใชเ้องหมดแลว้ท้ิง คนไทยเก็บมาใชต่้อ กล่องช็อกโกแลต หีบไม ้หีบ
เหลก็ เคร่ืองแกว้เจียระไน กระปุก ไหเหลา้เหมาไถ ถงัไมบ้รรจุอาหารหมกัดองจากเมืองจีน เหล่าน้ี
ลว้นทาํให้คนอยุธยาไดพ้บเห็นส่ิงใหม่ ๆ จึงไม่เป็นเพียงกบในกะลาแต่ถึงกระนั้นชาวบา้นท่ีอาศยั
อยูห่่างไกลจากพระนครศรีอยธุยากออกไปยงัคงดาํเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย โดยหาวสัดุใกลต้วัใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีอยูม่ากมากเพ่ือนาํมาผลิตบรรจุภณัฑอ์ยูน่ัน่เอง เช่น ไม่ไผ ่หวาย ปอ ป่าน เชือกกลว้ย ใบ
ลาน เหล่าน้ีคือวตัถุดิบท่ีชาวบา้นนาํมาจกัสานเป็นภาชนะใชใ้นครัวเรือน 

ในสมยักรุงศรีอยุธยาผูค้นยงัไม่รู้จกันาํกระดาษมาห่อของเพื่อจาํหน่าย เพราะยงัไม่มี
โรงงานกระดาษท่ีบางปะอิน หากแต่กระดาษเป็นของสูง เช่น กระดาษสมุดข่อยซ่ึงพบัไปพบัมา
เขียนสูตรยาตาํราหลวง ยาพื้นบา้น ยาผบีอก หรือไม่ก็เป็นพระบรมราชโองการของพระเจา้อยูห่วัจึง
ตอ้งวางสมุดข่อยบนพานแว่นฟ้า แมแ้ต่รัฐธรรมนูญท่ีเราใชใ้นปัจจุบนัก็เป็นเช่นน้ี ชาวบา้นจึงเห็น
กระดาษสมุดเป็นของสูงท่ีคนมีความรู้ระดบัเสนาบดีหรือขุนนางใช ้เม่ือไม่มีกระดาษใชห่้อของก็
อยา่หวงัว่าจะมีพลาสติกใช ้โลกยงัไม่ไดมี้การพฒันาเคร่ืองจกัรท่ีใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง ชาวอาหรับก็ยงั
ไม่รู้ว่าใตแ้ผ่นดินทะเลทรายของตนจะมีนํ้ ามนัดิบ แลว้จะหาพลาสติกมาไดอ้ย่างไร ดงันั้น ใบบวั 
ใบตอง ไมก้ลดั จึงทาํหนา้ท่ีห่อของแทนและการจบัจ่ายซ้ืออาหารหรือของใชท่ี้จาํเป็นตอ้งห้ิวตะกร้า
หรือกระเดียดกระจาดเขา้เอวเพื่อใส่ของกลบับา้นแทนแต่คงไม่ใช่เทินกระบุงใส่ของไวบ้นศีรษะ
แบบคนป่าคนดอยหรือสาวแขกอินเดีย ดงันั้นการจกัสานจึงเป็นวิชาติดตวัท่ีใคร ๆ ก็ทาํทั้งกระบุง 
กระจาดท่ีสานส่วนกน้ข้ึนเป็นลกัษณะส่ีเหล่ียมแต่เม่ือสานสูงข้ึนถึงขอบกลายเป็นปากกระบุงกลม 

บรรจุภณัฑใ์นร้ัวในวงันั้นมีช่างสิบหมู่ทาํหนา้ท่ีผลิตถว้ยนํ้ าทองคาํ เคร่ืองถมลงยา ขนั
ทองเหลือง เช่ียนหมากทองคาํ ซองหมากพลูทาํดว้ยเงิน ซ่ึงมีลวดลายละเอียดสวยงามแสดงถึงอารย
ธรรมและวิชาท่ีสืบทอดกนัมายาวนานและไดต้กทอดต่อกนัมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ เสียดายท่ีกรุง
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แตกเสียก่อนมิฉะนั้นก็คงหลงเหลือส่ิงท่ีดี ๆ สืบต่อไปสมยักรุงศรีอยธุยาอีกมาก ส่ิงท่ีคงหลงเหลือ
ใหเ้ห็นท่ีพิพิธภณัฑเ์จา้สามพระยา เช่น เคร่ืองทองท่ีนาํมาดุนลายแลว้นาํไปทาํเคร่ืองใชใ้นราชสาํนกั 
ลว้นไดจ้ากการขุดคน้ท่ีวดัต่าง ๆ ผูค้นยุคนั้นซ่อนของมีค่าให้พน้จากมือพม่าโดยการฝังดินไวลึ้ก
มาก ในปัจจุบนัอาจมีฝังไวท่ี้อ่ืนอีกแต่ไม่อาจทราบจุดหรือตาํแหน่งเพราะคนฝังไดสู้ญหายตายจาก
ไปนานแลว้ เม่ือมีคนขุดพบส่ิงมีค่าเหล่าน้ีข้ึนมามูลค่าส่ิงของเหล่าน้ียงัน้อยกว่าการท่ีเราไดศึ้กษา
เรียนรู้ถึงวฒันธรรม ประเพณี การดาํรงชีพซ่ึงแสดงถึงความภูมิใจในความเป็นไทยของเรานัน่เอง 
บรรจุภณัฑจึ์งน่าจะเป็นศาสตร์และศิลป์ของชนชาติท่ีมีตาํนานเก่าแก่ พร้อมกบัประวติัศาสตร์แห่ง
การต่อสูม้ายาวนาน บรรจุภณัฑแ์สดงไดถึ้งภูมิปัญญาและเอกลกัษณ์ประจาํชาตินั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
พร้อมกับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแต่ละประเทศและส่ิงท่ีสําคญักว่าอะไร
ทั้งหมด บรรจุภณัฑย์งับ่งบอกถึงความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศไปสู่ความเป็นเลิศ
ในภูมิภาคนั้นไดอี้กดว้ย 

จากอดีดถึงปัจจุบนัการใชบ้รรจุภณัฑไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาแทจ้ริงแลว้บรรจุ
ภณัฑพ์ฒันาตามเทคโนโลยีท่ีล ํ้าสมยัตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือก่อนอาจทาํหนา้ท่ีเพียงห่อหุ้มกนัปนเป้ือน
หรือห่อส่ิงของอ่ืนไวด้ว้ยกนั เช่น ซ้ือเน้ือหมูชาํแหละ 1 บาท ผูข้ายจะฉีกใบตองมาห่อเน้ือหมูพนัทบ
ไปมาแบบหลวม ๆ ไม่มีการมดัดว้ยเชือก เน้ือหมู 1 บาทเม่ือ 50 ปีก่อนไดป้ระมาณ 1 ขีด หรือซ้ือ
ขา้วสาร 1 ลิตรจะมีถุงกระดาษหนงัสือพิมพใ์ส่ให ้ดงันั้นบรรจุภณัฑเ์ม่ือ 50 ปีท่ีแลว้จึงทาํหนา้ท่ีนอ้ย
กวา่ปัจจุบนั เม่ือก่อนวสัดุบรรจุภณัฑน์าํมาจากธรรมชาติรวมไปถึงวสัดุเหลือใชอ่ื้น ๆ เช่น กระดาษ
หนงัสือพิมพใ์ชแ้ลว้มีบทบาทในยคุหน่ึงเพียงเพื่อทาํหนา้ท่ีห่อหุม้สินคา้เม่ือมีการซ้ือขายแต่ปัจจุบนั
ตวับรรจุภณัฑห์าไดท้าํหนา้ท่ีแต่เพียงเท่านั้น แต่มีบทบาทอ่ืนเขา้มาอีก เช่น ตอ้งรักษากล่ิน รส และ
ตอ้งถนอมอาหารให้ไดช้ัว่ระยะเวลาหน่ึงอาจไดถึ้ง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยตอ้งป้องกนัการ
กระทบกระแทกตลอดจนตอ้งคาํนึงการแข่งขนัดา้นการตลาดดว้ย ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งตอ้งมความ
สวยงาม สะดุดตาเพิ่มเขา้มาอีก จึงหนีไม่พน้เร่ืองการออกแบบแต่งเติมสีสันและระบบการพิมพ ์
วสัดุบรรจุภณัฑเ์ร่ิมผลิตข้ึนมาใชเ้ฉพาะดา้น ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีตอ้งไล่ตามปริมาณของ
ผูค้นท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วบรรจุภณัฑจึ์งตอ้งพฒันาตามไปดว้ย ดงันั้นบรรจุภณัฑใ์นปัจจุบนักบัเม่ือ 
50 ปีท่ีแลว้จึงแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเพื่อเพ่ิมคุณภาพสินคา้ใหเ้ด่นข้ึน แต่ทั้งน้ีจะตอ้งใชเ้งินทุน
เพ่ือผลิตบรรจุภณัฑม์ากข้ึน ราคาสินคา้จึงสูงข้ึนเป็นเงาตามตวัเสียดายท่ีใชแ้ลว้ตอ้งท้ิงลงขยะหรือ
ขายซาเลง้ไดไ้ม่ก่ีบาท แต่จะทาํอยา่งไดเ้พราะสินคา้ทุกตวัตอ้งแข่งขนัแยง่ตลาดกนั หากไม่สวยงาม
เตะตาผูใ้ชค้งจาํหน่ายไดน้อ้ย บรรจุภณัฑย์ดุน้ีอาจตอ้งใชเ้งินลงทุนมากกว่าสินคา้ดว้ยซํ้ า (นเร ขอ
จิตตเ์มตต,์ 2550 : 22) 
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2.3.5  ความหมายของบรรจุภณัฑ ์
มีผูใ้ห้ความหมาย คาํนิยามของคาํว่า บรรจุภณัฑ์ ไวอ้ย่างหลากหลาย อาทิเช่น กลกั 

กล่อง กระป๋อง อบั ตลบั ห่อ คอนเทนเนอร์ (Container) ดงัท่ี งามทิพย ์ภู่วโรดม (2538 : 11) ได้
กล่าวถึงคาํจาํกดัความของคาํวา่ การบรรจุ (Packaging) และภาชนะบรรจุ (Pagkage) ไวว้า่ 

การบรรจุ หมายถึง กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตภาชนะบรรจุและบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ลงในภาชนะบรรจุ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํผลิตภณัฑ์นั้นไปถึงผูบ้ริโภคในสภาพท่ี
สมบูรณ์ 

ภาชนะบรรจุ หมายถึง ภาชนะหรือโครงสร้างใด ๆ ท่ีใชเ้พื่อบรรจุ ห่อหุม้และรวบรวม
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นหน่วย เพื่อนาํส่งผลิตภณัฑ์ถึงผูบ้ริโภคในสภาพท่ีสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัรวมถึง
ฉลากและอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับการมดัหรือปิดภาชนะบรรจุดว้ย 

Container หมายถึง ภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑเ์พื่อการขนส่งเป็นสาํคญัและไม่
รวมฉลาก หรืออุปกรณ์ใด ๆ ท่ีใชส้าํหรับมดัหรือปิดภาชนะบรรจุ 

Packing หมายถึง กระบวนการบรรจุผลิตภณัฑใ์นภาชนะบรรจุเพื่อรวบรวมเป็นหน่วย
เดียวกนั เพื่อการขนส่งผลิตภณัฑเ์ป็นสาํคญั 

สาํหรับดารณี พานทอง (2530 : 29) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า หีบห่อ (Package) 
หมายถึง ส่ิงห่อหุม้หรือบรรจุผลิตภณัฑ ์รวมทั้งภาชนะท่ีใชเ้พื่อการขนส่งผลิตภณัฑจ์ากแหล่งผูผ้ลิต
ไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคหรือแหล่งใชป้ระโยชน์ เพื่อวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ในการป้องกนัและรักษา
ผลิตภณัฑใ์หค้งสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกลเ้คียงกบัเม่ือแรกผลิตใหม้ากท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัอาจกล่าวไดว้่าหีบห่อหรือภาชนะบรรจุต่าง ๆ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่าง
หน่ึงในกระบวนการผลิตและหีบห่อ อาจสร้างข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ไดอี้กหลายอย่าง อาทิ
เช่น วตัถุประสงคท์างดา้นการตลาด วตัถุประสงคท์างดา้นการเกบ็รักษา เป็นตน้ 

อาจกล่าวไดว้่ามากกว่า 60% ของการบรรจุภณัฑท่ี์ใชท้ั้งหมดใชใ้นการบรรจุอาหารซ่ึง
อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กล่อง แผง กระป๋อง ถว้ย ขวด ถุง และอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายรูปแบบ
หลายลกัษณะ และมิใช่เฉพาะการบรรจุภณัฑท่ี์ใชส้าํหรับอาหารเท่านั้น ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในห้าง
ร้านก็ลว้นแต่บรรจุภายในบรรจุภณัฑ์เกือบทั้งส้ินซ่ึงอาจเป็นรูปของกล่องท่ีแข็งแรง ท่ีใช้บรรจุ
เคร่ืองโทรทศัน์ กล่องกระดาษทิชชู ขวดบรรจุแชมพ ูและอ่ืน ๆ อีกมากมาย หากถา้ปราศจากบรรจุ
ภณัฑแ์ลว้การดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคจะเป็นอยา่งไร จากบรรจุภณัฑท่ี์อยูร่อบตวัเราน้ีเอง 
นับไดว้่าเป็นการบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นระบบอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ เพราะไดผ้นวกเอาความเฉลียว
ฉลาดในการออกแบบเขา้กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ นอกจากน้ีการบรรจุภณัฑย์งัไดก่้อใหเ้กิดการจา้ง
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งานเป็นจาํนวนมาก ช่วยสร้างเกราะท่ีจะปกป้อง คุม้ครอง ทนุถนอมสินคา้ตามต้องการและ
ก่อใหเ้กิดธุรกิจต่อเน่ืองมากมายท่ีเรายงัชีพอยูไ่ด ้(สมาคมบรรจุภณัฑไ์ทย, มปป.) 

Briston และ Neill (1972) ได้ให้คาํจาํกัดความของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ไว ้            
2 ประการกวา้ง ๆ ไดแ้ก่ 1) บรรจุภณัฑ ์คือ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยขีองการเตรียมสินคา้
เพื่อการขนส่งและการขาย และ 2) บรรจุภณัฑ์ คือ วิธีการรับประกนัความปลอดภยัในการขนส่ง
สินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคสุดทา้ย เพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์และมีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด คาํจาํกดั
ความดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Keller (1988), Kotler (2033) และ Stanton, Etzel และ Walker (1991) 
ท่ีอธิบายวา่ บรรจุภณัฑคื์อ กิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบและการผลิตภาชนะสาํหรับ
ใชบ้รรจุสินคา้ 

ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างบรรจุภณัฑก์บัสินคา้นั้น Gershman (1987, cited in 
Shimp, 2000) กล่าวว่า บรรจุภณัฑ ์ก็คือสินคา้ (Package is the product) ทั้งน้ีเพราะบรรจุภณัฑเ์ป็น
ส่วนประกอบท่ีจําเป็นของสินค้า โดยทําหน้าท่ีเป็นภาชนะสําหรับบรรจุสินค้าท่ีอยู่ภายใน
โดยเฉพาะในกรณีของสินคา้อุปโภคบริโภค (Consumer packaged goods / Fast-moving consumer 
goods) ซ่ึงเป็นสินคา้หมดเปลืองท่ีตอ้งซ้ือใชบ่้อย ๆ อนัไดแ้ก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซกัฟอก อาหาร และ
เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

Underwood (2003) และ Underwood & Klein (2002) ได้จัดให้บรรจุภัณฑ์เป็น
คุณสมบติัหน่ึงของสินคา้ เช่นเดียวกบั Berkman (1997, cited in Underwood, 2003) ซ่ึงอธิบายว่า 
บรรจุภณัฑเ์ป็นคุณลกัษณะหน่ึงของตวัสินคา้ สอดคลอ้งกบั Underwood & Klein, 2002) ซ่ึงกล่าว
วา่ บรรจุภณัฑจ์ดัอยูใ่นกลุ่มคุณลกัษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ (Product-related attributes) แต่
เป็นความสัมพนัธ์ภายนอก คือ ไม่ได้มีความเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ในทางกายภาพ เช่นเดียวกับ
คุณสมบติัทางดา้นราคา ตราสินคา้ และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

อน่ึง การจัดกลุ่มความสัมพนัธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์กับผลิตภณัฑ์ของนักวิชาการท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ แตกต่างกบัการจดักลุ่มของ Keller (1993, 1998) ทั้งน้ีเพราะในทรรศนะของ Keller 
คุณลกัษณะของสินคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ คุณลกัษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ 
(Product-related attributes) หมายถึง คุณลกัษณะภายในท่ีเป็นองค์ประกอบทางภายภาพ หรือ
องคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องสินคา้ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลกัษณะและประสิทธิภาพการใชง้านของ
สินค้า เช่น แป้ง ยีสต์ และนํ้ าตาล ซ่ึงเป็นส่วนผสมของขนมปัง หรือช้ินส่วนต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ และคุณลกัษณะของสินคา้ประเภทท่ีสอง คือ คุณลกัษณะท่ีไม่
มีความเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ (Non-product-related attributes) ซ่ึงหมายถึงคุณลกัษณะภายนอกท่ีมี
ผลต่อกระบวนการซ้ือและการบริโภคสินคา้ แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านของตวัสินคา้ 
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ไดแ้ก่ ราคา ภาพลกัษณะของผูใ้ชสิ้นคา้ (บุคคลประเภทใดเป็นผูใ้ชสิ้นคา้) ภาพลกัษณ์การใชสิ้นคา้ 
(จะใช้สินคา้นั้นในสถานท่ีหรือโอกาสใดบา้ง) ผูน้ําเสนอสินคา้ ประเทศตน้กาํเนิดสินคา้ และ
สถานท่ีจัดจาํหน่าย เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี ในมุมมองของ Keller บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการซ้ือและการบริโภค และส่วนใหญ่แลว้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประสิทธิภาพการ
ใชง้านของสินคา้ ดงันั้นจึงจดัอยูใ่นกลุ่มคุณสมบติัประเภทไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ 

นอกจากน้ี Zeithaml (1988) ได้จดัให้บรรจุภณัฑ์เป็นไดท้ั้งคุณลกัษณะภายในและ
ภายนอก กล่าวคือในแง่หน่ึงบรรจุภณัฑ์ก็มีส่วนเก่ียวเน่ืองกับสินคา้ในทางกายภาพ เพราะการ
เปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑมี์ผลโดยตรงกบัลกัษณะทางกายภาพของสินคา้ ตวัอยา่งของบรรจุภณัฑท่ี์
เป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ ได้แก่ กล่องใส่ผงซักฟอก และขวดใส่ซอสปรุงรส เป็นตน้ ในขณะท่ี
องคป์ระกอบในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลของบรรจุภณัฑ ์เช่น ตราสินคา้ รูปภาพ และโลโกสิ้นคา้ จดัเป็น
คุณสมบติัภายนอก 

สรุปความหมายของบรรจุภณัฑ ์หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ห่อหุ้มและรวบรวมผลิตภัณฑ์ให้เป็นหน่วย เพื่อการขนส่งและคุ้มครองป้องกัน
ผลิตภณัฑ์ให้ปลอดภยัจากความเสียหาย เร่ิมจากจุดส้ินสุดของกระบวนการผลิตจากแหล่งผลิต 
จนกระทัง่มีการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภคอย่างปลอดภยั รวมวตัถุประสงคท์างดา้นการ
เกบ็รักษาและดา้นการตลาดอีกดว้ย 
2.3.6  ความสาํคญัและหนา้ท่ีของบรรจุภณัฑ ์

ปัจจุบนัประชากรโลกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการความสะดวกสบายของมนุษย์
ยอ่มตอ้งมีมากข้ึนต่อความตอ้งการใชส้อยเคร่ืองอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั แทบจะกล่าวได้
ว่าปัจจยั 4 ท่ีมนุษยเ์ราดาํรงชีวิตอยูไ่ดคื้อ เส้ือผา้ อาหาร ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั อนัเป็นเป้าหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคในทุกรูปแบบโดยตรงจะถึงมือผูบ้ริโภคในลกัษณะท่ีไม่มีอะไรห่อหุ้มย่อม
เป็นไปไม่ได้ อย่างเช่น อาหารท่ีเป็นประเภทเน้ือสัตว์เม่ือมีการซ้ือขายย่อมมีบรรจุภัณฑ์เขา้มา
เก่ียวขอ้งในการนําพากลบับา้นจะถือหรือนําเน้ือสัตว์สด ๆ โดยไม่มีบรรจุภณัฑ์กลบับา้นย่อม
เป็นไปไม่ได ้หรือแมก้ระทัง่ขา้วสารเม่ือเวลาซ้ือก็ย่อมตอ้งมีบรรจุภณัฑ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง จะกอบ
ขา้วสารกลบับา้นเช่นนั้นก็คงไม่ได ้สาํหรับมนุษยเ์ราท่ีมีความเจริญแลว้และปัจจุบนัจากความเจริญ
ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมทาํให้เกิดการแข่งขนัทางดา้นการคา้ สินคา้ต่าง ๆ ผูผ้ลิตแทบ
ทั้งส้ินจะตอ้งคาํนึงถึงบรรจุภณัฑข์องเขาโดยทนัทีท่ีควบคู่มากบัตวัสินคา้ จึงทาํให้มีการคิดคน้หา
รูปแบบ หาขอ้มูลเช่ือมโยงมาจนถึงระบบเศรษฐศาสตร์และระบบการตลาด 

ปัจจุบนัพ่อคา้ผูผ้ลิตไดใ้ห้ความสําคญัของบรรจุภณัฑ์มาเป็นอนัดับแรก เพราะเร่ิม
เขา้ใจและเห็นความสําคญัของสินคา้ท่ีตนไดผ้ลิตข้ึน อนัมีผลต่อความปลอดภยัและเพื่อลดการ
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สูญเสียแตกหักของสินค้า ตลอดจนบรรจุภัณฑ์นั้ นจะโฆษณาตัวเองได้จากบรรจุภัณฑ์น้ีเอง         
(นเร ขอจิตตเ์มตต,์ 2531 : 65) 

ปัจจุบนันับไดว้่าบรรจุภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีจะขาดเสียมิไดใ้นการดาํรงชีวิต ดงันั้น 
หนา้ท่ีอนัสาํคญัของบรรจุภณัฑมี์จุดมุ่งหมาย 6 ประการดงัน้ี 

1.  เพ่ือการรองรับสินคา้ สินคา้จะตอ้งมีบรรจุภณัฑร์องรับ สินคา้ใด ๆ ก็ตามหากไม่มี
บรรจุภณัฑ์จะทาํให้การขนส่งเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก บรรจุภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการ
กระจายสินคา้ เพื่อใหสิ้นคา้เกษตรและสินคา้อุตสาหกรรมสามารถเคล่ือนยา้ยจากไร่และโรงงานไป
ยงัผูบ้ริโภคได ้จะเห็นไดว้่าปัจจุบนัความตอ้งการในการขนยา้ยสินคา้จะตอ้งใชก้ารหีบห่อเพ่ือทาํ
หน้าท่ีในการรองรับสินคา้เพ่ือให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้เม่ือวางจาํหน่าย แต่
อย่างไรก็ตามบรรจุภณัฑ์ไม่เพียงทาํหน้าท่ีเพื่อรองรับสินคา้เท่านั้น ยงัตอ้งทาํหน้าท่ีเพื่อคุม้ครอง
สินคา้ใหถึ้งมือผูบ้ริโภคใหค้งสภาพเดิมเช่นเดียวกบัเม่ือออกจากแหล่งผลิต 

2.  เพ่ือช่วยถนอมอาหาร นอกจากบรรจุภณัฑจ์ะช่วยคุม้ครองสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคยงั
ตอ้งการใหบ้รรจุภณัฑท์าํหนา้ท่ีถนอมอาหารและช่วยรักษาคุณภาพอาหารอีกดว้ย จะเห็นไดจ้ากใน
ยคุปัจจุบนัอาหารมากกว่า 50% ตอ้งการบรรจุภณัฑช่์วยในการถนอมอาหาร ไม่เช่นนั้นแลว้อาหาร
ทุกชนิดจะเปล่ียนสภาพเน่าเสีย ถ้าจะป้องกันไม่ให้สินค้าท่ีแห้งแล้วกลับช้ืนข้ึนมาอีก หรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีนํ้ ากลบัแห้งและสูญเสียนํ้ า หรือแมก้ระทัง่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไขมนัเหม็นหืน ตวับรรจุ
ภณัฑ์จะตอ้งมีคุณสมบติัในการเป็นตวักั้นโดยป้องกนัไม่ให้ไอนํ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจนผ่านหรือผ่านไดบ้า้งแลว้แต่ประเภทของสินคา้ นอกจากน้ียงัตอ้งผนึกให้แน่นหนาจน
อากาศผ่านไม่ได ้พิมพไ์ดดี้และมีผิวท่ีเรียบเพื่อเห็นสินคา้ไดง่้าย มีขอ้มูลในบางส่วนของฉลากท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์กาํหนด ยิ่งกว่านั้นบรรจุภณัฑ์จะตอ้งไม่ถูกท่ิมทะลุไดง่้ายเพื่อป้องกนัความช้ืน
และก๊าซต่าง ๆ อนัจะเป็นบ่อเกิดต่อการเน่าเสียเน่ืองจากเช้ือจุลินทรีย ์ทา้ยสุดบรรจุภณัฑท่ี์สัมผสักบั
อาหารโดยตรงจะต้องไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีและจะต้องไม่ยอมให้อาหารดูดกล่ินหรือดูดซึม
สารละลายของหมึกพิมพบ์นบรรจุภณัฑ ์

ดงันั้นยงัไม่มีวสัดุชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีจะทาํหน้าท่ีบรรจุภณัฑ์ไดอ้ย่างครบถว้น บรรจุ
ภณัฑอ์าหารส่วนมากจะประกอบดว้ยวสัดุอย่างนอ้ย 2 ชนิด แมว้่าจะมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็นแต่ก็
เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปว่าโครงสร้างของบรรจุภณัฑน์ั้นประกอบดว้ยหลายชั้น บางคร้ังทาํดว้ยวสัดุ
มากกวา่ 5 ชนิด 

3.  เพื่อป้องกันทางกายภาพ สินคา้ทุกชนิดอาจได้รับความเสียหายระหว่างการ
เคล่ือนยา้ย สินคา้ประเภทท่ีแตกหกัง่ายและมีมูลค่าสูง ไดแ้ก่ เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์และ
เคร่ืองแกว้นั้น บรรจุภณัฑจ์ะตอ้งสามารถป้องกนัสินคา้อนัอาจเกิดความเสียหายไดใ้นระหว่างการ
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ขนส่ง เช่น ความช้ืนอาจทาํให้โลหะเกิดการกดักร่อนไม่มีปริมาตรเพ่ิมข้ึนหรือแยกชั้นและอาจทาํ
ให้ผลิตภณัฑ์ยา เคร่ืองมือแพทยแ์ละสารละลายเส่ือมคุณภาพได้ ดังนั้น บรรจุภณัฑ์จึงมีหน้าท่ี
คุ ้มครองสินค้าและปกป้องส่ิงบรรจุท่ีอยู่ภายในมิให้เกิดความเสียหาย  อันมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดลอ้ม รวมทั้งสภาพดา้นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา กล่าวคือตอ้งไม่ร่ัวซึม ไม่ทาํปฏิกิริยาทางเคมี
จนเกิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั และแมว้่าสินคา้ท่ีถูกผา่นไปถึงมือผูบ้ริโภคแลว้ บรรจุภณัฑก์็ยงั
ตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นส่ิงห่อหุม้คุม้ครองสินคา้จนกวา่สินคา้นั้นจะถูกบริโภคหมดไป 

4.  เพื่อความปลอดภยั หน้าท่ีท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของบรรจุภณัฑ์คือ ให้ความ
ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น ๆ การป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เน่าเสียนั้น บรรจุภณัฑจ์ะช่วยขจดั
การเส่ียงในการเกิดโรคดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนสมยัก่อน จากการคิดคน้ในกรรมวิธีการบรรจุภณัฑจ์ะทาํให้
ผลิตภณัฑอ์าหารไดรั้บความปลอดภยัยิ่งข้ึน ภายในบา้นเรือนจะมีผลิตภณัฑเ์คมีหลายชนิดท่ีจะทาํ
ให้เกิดพิษภยั และอาจทาํให้ถึงตายได้ถา้ผูบ้ริโภคสูดดมหรือสัมผสัโดยทางผิวหนัง ผลิตภณัฑ์
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ยาฆ่าแมลงชนิดฉีดพ่น สารขดัและทาํความสะอาด ปุ๋ยและยาปราบวชัพืช การใช้
บรรจุภณัฑเ์หล่าน้ีอย่างปลอดภยั ควรใชฝ้าขวดท่ีเด็กเล็กเปิดไม่ไดแ้ละฝาขวดท่ีใชใ้นการเทยาใน
รูปแบบต่าง ๆ ช่วยลดการเกิดอุบติัภยัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมาก 

5.  เพ่ือส่ือขอ้ความ ในการบริการแบบช่วยตนเอง (Self-service) ในลกัษณะการขาย
ปลีกบรรจุภณัฑ์ยงัตอ้งทาํหน้าท่ีในการขายสินคา้ดว้ย นอกจากบรรจุภณัฑ์จะช่วยดึงดูดผูซ้ื้อและ
บ่งช้ีถึงตรายี่ห้อของสินคา้แลว้ บรรจุภณัฑย์งัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เพื่อช่วยให้ผูซ้ื้อตดัสินใจใน
การเลือกซ้ือดว้ย บรรจุภณัฑส่ื์อขอ้ความต่าง ๆ เช่น ปริมาณ วิธีการใช ้หรือเปิดใชข้อ้มูลท่ีจาํเป็นอ่ืน 
ๆ ปัจจุบนัในกรณีของผลิตภณัฑอ์าหารบางชนิดยงัไดมี้วิธีการประกอบอาหารและขอ้แนะนาํต่าง ๆ 
ดว้ย นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น วนัท่ีผลิต หรือวนัหมดอาย ุส่วนผสม คุณค่า
ทางโภชนาการ คาํเตือน ช่ือและท่ีอยู่ของผูผ้ลิต ถ้าปราศจากบรรจุภัณฑ์แลว้ ผูบ้ริโภคจะขาด
หลกัประกนัในความสดของอาหาร ส่วนผสมและคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งผูบ้ริโภคไม่อาจรู้ได้
เลยถึงอนัตรายของสารเคมีท่ีใชใ้นบา้นเรือน 

6.  เพ่ือความสะดวก บรรจุภณัฑจ์ะให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แขง็หลายชนิด เช่น ไอศกรีม ผกั เน้ือ ปลา หรือแมแ้ต่อาหารท่ีปรุงสาํเร็จแลว้ ผลิตภณัฑ์
อาหารเหล่าน้ีบรรจุในบรรจุภณัฑท่ี์เขา้เตาไมโครเวฟไดท้นัที บรรจุภณัฑย์งัให้ความสะดวกในการ
เปิด-ปิด การเท การเปิดเม่ือยงัใชไ้ม่หมดหรือการบรรจุเป็นส่วนย่อย เช่น ถุงชา กาแฟ นม เป็นตน้ 
(อมรรัตน์ สวสัดิทตั, 2534 : 25) 

ดงันั้นโดยสรุปแลว้ อาจกล่าวไดว้า่ประโยชน์สาํคญัของบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
1.  แสดงประโยชน์ของสินคา้ (Utilitarian) 
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2.  คุม้ครองป้องกนัสินคา้ (Protection) 
3.  การช้ีบ่งตวัสินคา้ (Identification) 
4.  การอาํนวยความสะดวก (Convenience) 
5.  การตลาด (Marketing) 
บรรจุภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัทั้งในทางเศรษฐกิจ การขนส่ง และการจาํหน่าย

สินคา้ทุกประเภท ทั้งน้ีเพราะสินคา้แทบทุกชนิดจาํเป็นตอ้งอาศยัการบรรจุหีบห่อแทบทั้ งส้ิน 
นอกจากน้ีบรรจุภณัฑย์งัทาํหนา้ท่ีป้องกนัสินคา้จากสภาวะแวดลอ้มภายนอก และรักษาคุณภาพของ
สินคา้ไวใ้หน้านท่ีสุด พร้อมทั้งก่อใหเ้กิดความสะดวกในการนาํสินคา้ออกใช ้นอกจากน้ีบรรจุภณัฑ์
ยงัมีส่วนในการเพ่ิมคุณค่าของสินคา้ และเร่งเร้าให้เกิดความตอ้งการเพื่อผลทางการตลาดอีกดว้ย 
กล่าวไดว้า่ บรรจุภณัฑมี์บทบาทหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี (ประชิด ทิณบุตร, 2531 : 22) 

1.  หนา้ท่ีในการบรรจุและการคุม้ครองป้องกนั (Containment and protection) เป็น
หนา้ท่ีหลกัของบรรจุภณัฑ ์โดยบรรจุภณัฑท่ี์ดีจะตอ้งเอ้ืออาํนวยต่อการบรรจุและการคุม้ครอง ซ่ึง
ภาชนะบรรจุจะตอ้งไดรั้บการออกแบบให้สามารถคุม้ครองผลิตภณัฑ์จากความเสียหายเน่ืองจาก
การขนส่ง ป้องกนัการเน่าเสีย เก็บรักษาง่าย ไม่เส่ือมสลายไว เพราะผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
อันตรายจากอาหารเป็นพิษหรือบาดแผลอันเน่ืองมาจากบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ 
ตวัอย่างเช่น กลักฟิล์มถ่ายรูปมีหน้าท่ีป้องกันไม่ให้เน้ือฟิล์มถูกแสง เบียร์ท่ีบรรจุในกระป๋อง
อลูมิเนียมทาํให้สามารถรักษาคุณภาพของกล่ิน สี และรสชาติของเบียร์เอาไวไ้ดน้าน และการรวม
หน่วยเขา้ดว้ยกนัทาํใหส้ะดวกแก่การเคล่ือนยา้ย เป็นตน้ 

2.  หนา้ท่ีในการบ่งช้ีผลิตภณัฑ ์(Identification) บรรจุภณัฑต์อ้งทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถ
ระบุตวัสินคา้ได้ในทนัที โดยการใช้ตวับ่งช้ี เช่น ช่ือการคา้ (Trade name) เคร่ืองหมายการคา้ 
(Trademark) ช่ือผูผ้ลิต ลกัษณะและประเภทของสินคา้ ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์มี
รูปทรงเด่นชดัมองหาไดง่้าย ตวัอกัษรมีขนาดพอเหมาะ อ่านง่าย สีท่ีใชก้ค็วรใหเ้ด่นหรือแตกต่างกนั 
ซ่ึงนอกจากจะง่ายต่อการจดจาํแลว้ ยงัช่วยลดความผดิพลาดในการหยบิฉวยผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตอ้งการ
ไดอี้กดว้ย 

3.  หนา้ท่ีในการอาํนวยความสะดวก (Convenience) ในแง่ของการผลิตและการตลาด 
บรรจุภณัฑต์อ้งเอ้ืออาํนวยความสะดวกต่อการขนส่งและการเกบ็รักษาในคลงัสินคา้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมี
ความมัน่คงแขง็แรง สามารถท่ีจะวางซอ้นทบักนัไดห้ลายชั้นเพื่อประหยดัพื้นท่ี ส่วนในดา้นการขาย
ปลีกบรรจุภณัฑต์อ้งมีขนาดรูปร่างท่ีลงตวั ง่ายและสะดวกต่อการเรียงซ้อนในชั้นวางของหรือจดั
แสดงโชว ์ในส่วนของผูบ้ริโภคนั้นหนา้ท่ีในการอาํนวยความสะดวกของบรรจุภณัฑเ์ป็นไปในแง่
ของการนาํไปใชส้อยตามหนา้ท่ีของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามประเภทการใชง้าน
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และการเก็บรักษา การออกแบบบรรจุภณัฑจึ์งจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัพฤติกรรมและ
สรีระร่างกายของมนุษย ์เช่น มีขนาดเหมาะมือ สะดวกต่อการจบั ถือ ห้ิว มีความปลอดภยัและ
เหมาะสมกบัสภาวะการใชง้าน เป็นตน้  

4.  หนา้ท่ีในการดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค (Consumer appeal) การท่ีบรรจุภณัฑจ์ะ
สามารถดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคไดดี้หรือไม่นั้นเป็นผลมาจากองคป์ระกอบหลาย ๆ อย่าง อาทิ
เช่น ขนาด รูปร่าง รูปทรง สี วสัดุ ขอ้ความตวัอกัษรบอกวิธีการใช ้ฯลฯ จึงอาจกล่าวไดว้่า ส่ิงท่ี
ปรากฏเป็นรูปบรรจุภณัฑท์ั้งหมดกคื็อส่ิงท่ีจะนาํมาซ่ึงความสนใจของผูบ้ริโภคนัน่เอง บรรจุภณัฑท่ี์
ดีจึงตอ้งถูกออกแบบมาให้สามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดว้่าสินคา้นั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ตวัอยา่งเช่น การออกแบบใหบ้รรจุภณัฑมี์หลายขนาด เพราะผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
ในดา้นขนาด ปริมาณ ตลอดจนงบประมาณการซ้ือท่ีแตกต่างกนั หรือการใชสี้และรูปร่างรูปทรง
ของบรรจุภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัเทศกาล โอกาส ตลอดจนเพศและวยัของผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภค
เกิดความรู้สึกร่วมสมยั (Contemporary period) ก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคด้วย
เช่นเดียวกนั เช่น เทศกาลวนัแห่งความรัก วนัปีใหม่ ฯลฯ ซ่ึงบรรจุภณัฑจ์ะแสดงให้ผูบ้ริโภคทราบ
วา่ควรจะนาํสินคา้ไปใชใ้นโอกาสหรือกรณีใดจึงจะเหมาะสม ในบางกรณี บรรจุภณัฑอ์าจจะดึงดูด
ความสนใจของผูบ้ริโภคดว้ยการเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการนาํไปใชแ้ละใหค้วามรู้สึกคุม้ค่ากบั
จาํนวนเงินท่ีจ่ายไป เช่น การรวมผลิตภณัฑข์ายเป็นชุดหรือหน่วยบรรจุรวม (Unit packaging) เป็น
หน่วยบรรจุละ 2, 4, 6, 8, 12 ช้ิน หรือมากกว่านั้น ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกสะดวกในการขน
ยา้ยสินคา้ โดยเฉพาะเกิดความรู้สึกว่ามีราคาถูกลงเม่ือเทียบกบัราคาต่อหน่วยบรรจุ หรือบางคร้ัง
อาจจะสร้างบรรจุภณัฑ์ให้สามารถแปลงหน้าท่ีเป็นภาชนะบรรจุอย่างอ่ืนเม่ือใชผ้ลิตภณัฑภ์ายใน
หมดไปแลว้ไดอี้ก สร้างความรู้สึกต่อผูบ้ริโภคว่าไดข้องแถม (Premium) ท่ีมีประโยชน์เพิ่มข้ึนมา 
เช่น ขวดแยมท่ีออกแบบมาใหส้ามารถใชเ้ป็นแกว้นํ้าได ้เป็นตน้ 

5.  หนา้ท่ีในทางเศรษฐกิจ (Economy) บรรจุภณัฑมี์บทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัอีกประการ
หน่ึงก็คือ เป็นองคป์ระกอบร่วมในการกาํหนดราคาขายผลิตภณัฑ ์เพราะถือว่าเป็นตน้ทุนการผลิต 
(Production cost) อย่างหน่ึง โดยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อราคาของบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ ราคาของวสัดุ
บรรจุภัณฑ์ (Cost of packaging material) ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Cost of 
manufacturing the package) ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง (Cost of storage and shipping) 
ราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตและบรรจุผลิตภณัฑ์ (Cost of equipment used to 
manufacture and fill package) และราคาของการใชแ้รงงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Cost of associated labor)  

นอกจากน้ี Briston และ Neill (1972) ยงัได้จาํแนกบทบาทหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์
ออกเป็น 2 รูปแบบ แบ่งเป็นบทบาทในส่วนของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย (End consumer) และบทบาท
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ในส่วนของอุตสาหกรรมการบรรจุและการเติม (Packaging / filling line) โดยในส่วนของผูบ้ริโภค
ทัว่ไปบทบาทหนา้ท่ีของบรรจุภณัฑจ์ะเนน้หนกัในดา้นการจดัแสดงสินคา้ ดา้นความสะดวกในการ
เปิดและการใชง้าน และดา้นการกาํจดัท้ิงเม่ือใชสิ้นคา้หมดแลว้ สาํหรับในส่วนของอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑจ์ะมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินคา้เป็นหลกั 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

         Inform        Contents 
                 Promote           (No leakage / disintegration) 
 
ภาพท่ี 2.10  หนา้ท่ีของบรรจุภณัฑ ์
 
ท่ีมา:  Stewart, B. (1996). Packaging as an effective marketing tool. London, UK: Kogan Page, 

p.5. 
 

โดยสรุป บทบาทหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ (Stewart, 
1996) คือ หนา้ท่ีในการปกป้อง หนา้ท่ีในการบรรจุ และหนา้ท่ีในการบ่งช้ี ทั้งน้ีหนา้ท่ีพื้นฐานของ
บรรจุภณัฑ ์คือ การป้องกนัสินคา้จากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (Protection against damage) ทั้ง
จากสภาพภูมิอากาศ แบคทีเรีย การขนส่งสินคา้ และความเสียหายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่าง
กระบวนการผลิตไปจนถึงการบริโภคลาํดับสุดท้าย ซ่ึงหน้าท่ีในการปกป้องสินค้าน้ีถือเป็น
วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุด เพราะหากบรรจุภณัฑไ์ม่สามารถปกป้องสินคา้ไดแ้ลว้โอกาสท่ีผูบ้ริโภค
จะซ้ือสินคา้อีกคร้ังกจ็ะไม่เกิดข้ึน หนา้ท่ีลาํดบัต่อมา คือ การเป็นภาชนะบรรจุสินคา้ (Containment) 
ซ่ึงมีความสาํคญัมากโดยเฉพาะในกรณีท่ีบรรจุภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ หรืออยู่ในส่วนหน่ึง

 

Protection 

 

Identification 
 

Containment 

Against damage 

At optimal overall cost 
(with minimum impact on environment) 
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ของกระบวนการใชสิ้นคา้ เพราะบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นภาชนะท่ีม่ีประสิทธิภาพ ไม่ร่ัวซึม 
ไม่ฉีกขาด ตลอดขั้นตอนการบริโภคจนถึงการกาํจดัเม่ือใชสิ้นคา้หมดแลว้ บรรจุภณัฑท่ี์ไม่สามารถ
ทาํหน้าท่ีน้ีไดอ้ย่างสมบูรณ์ เช่น ฝาท่ีปิดไม่สนิท หรือหีบห่อท่ีฉีกขาดง่าย ก็จะทาํให้ไม่มีใครซ้ือ
สินคา้ไปใชซ้ํ้ าสองอีก หนา้ท่ีประการสุดทา้ยของบรรจุภณัฑ ์คือ หนา้ท่ีในการระบุหรือบ่งช้ีสินคา้ 
(Identification) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด กล่าวคือ บรรจุภณัฑจ์ะตอ้ง
ให้ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้แก่ผูบ้ริโภคเพื่อให้รู้ว่าสินคา้น้ีคืออะไร นอกจากน้ี หนา้ท่ีน้ียงัขยายไป
ถึงการสร้างเอกลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand identity) การใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิธีการใชสิ้นคา้รวมถึงการ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างยอดขายดว้ย 

จากบทบาทหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่านอกจากวตัถุประสงค์
เบ้ืองตน้ในการบรรจุและปกป้องสินคา้แลว้ บรรจุภณัฑ์ยงัทาํหน้าท่ีหลกัในการส่ือสารอีกด้วย 
สาํหรับในบริบทของการส่ือสาร บรรจุภณัฑจ์าํเป็นตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัศาสตร์หลายแขนง (Briston & 
Neill, 1972) ตวัอยา่งเช่น ในการออกแบบบรรจุภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมีความสวยงามควบคู่กบัประโยชน์
ใช้สอย มีความสอดคล้องเหมาะสมกับผูใ้ช้ ดังนั้ นนักออกแแบบบรรจุภัณฑ์ (Designers) จึง
จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลจาการวิจัยทางด้วยวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และการตลาด 
(Marketing) เพื่อการออกแบบบรรจุภณัฑ์ได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ใช้สอยตรงกับความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ ในขณะเดียวกนับรรจุภณัฑย์งัตอ้งเก่ียวกบัฝ่ายกฎหมาย (Legal) 
เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์มีบทบาทหน้าท่ีในการชักจูงใจให้ซ้ือสินคา้ ทาํให้ทุกประเทศจาํเป็นตอ้งมี
กฎหมายเก่ียวกบัฉลากและบรรจุภณัฑ ์เพ่ือควบคุมการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ผูบ้ริโภค ในจาํนวนศาสตร์ทั้ งหมดน้ี บรรจุภัณฑ์มีความสําคญัเป็นพิเศษในด้านการจัดซ้ือ 
(Purchasing) และดา้นการตลาด (Marketing) กล่าวคือ ในส่วนของการจดัซ้ือจะเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูผ้ลิตในเร่ืองของตน้ทุนในการผลิต โดยจะส่งผลต่อการกาํหนดรูปแบบ การเลือกใชว้ตัถุดิบ 
และการตั้งราคาสินคา้ ส่วนทางดา้นการตลาดนั้นจะเป็นดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้โดยบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องดึงดูดความสนใจและสามารถส่ือสารให้ผู ้บริโภครับรู้ถึง
คุณประโยชน์ของสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลถึงยอดขายและการสร้างตราสินคา้ไดใ้นระยะยาว 
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ภาพท่ี 2.11  ความสมัพนัธ์ของบรรจุภณัฑก์บัศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
 
ท่ีมา:  Briston, J., & Neill, T. (1972). Packaging management. Essex, UK: Gower Press, p.3. 
 

ในบริบทของการส่ือสาร Behaeghel (1991, cited ing Rettie & Brewer, 2000) และ 
Peters (1994, cited in Rettie & Brewer, 2000) ให้ความเห็นว่า บรรจุภณัฑอ์าจกล่าวไดว้่าเป็นการ
ส่ือสารท่ีสําคญัท่ีสุด (Biggest medium of communication) โดยให้เหตุผลสนบัสนุนว่า 1) บรรจุ
ภณัฑ์มีโอกาสเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากกว่าส่ือประเภทอ่ืน ๆ เพราะผูบ้ริโภคอาจไม่มีโอกาสเห็นส่ือ
โฆษณาทางวิทย ุโทรทศัน์ แต่แน่นอนว่าเขาจะไดเ้ห็นส่ือในรูปแบบของบรรจุภณัฑทุ์กคร้ังท่ีเลือก
ซ้ือสินคา้ในร้านค้า และระหว่างการใช้สินคา้ 2) บรรจุภัณฑ์เป็นส่ือท่ีปรากฏต่อผูบ้ริโภคใน
ช่วงเวลาสาํคญั คือ ช่วงเวลาของการตดัสินใจซ้ือ จึงเป็นส่ือท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกระตุน้ให้เกิด
การตดัสินใจซ้ือ ณ จุดขาย และ 3) สาํหรับสินคา้ความเก่ียวพนัสูง (High involvement) ผูบ้ริโภคจะ
อาศยัขอ้มูลจากบรรจุภณัฑป์ระกอบการตดัสินใจ บรรจุภณัฑจึ์งทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 

นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนแลว้ บรรจุภณัฑเ์ป็นส่ือโฆษณาท่ี
ไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้าย (A free advertising medium) (Lewis, 1997) ทั้งน้ีเพราะเม่ือบรรจุภณัฑน์ั้นจดั
แสดงอยูใ่นร้านคา้ก็เท่ากบัว่ามนัไดท้าํหนา้ท่ีเป็นส่ือโฆษณาสินคา้ไปในตวั ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการ
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ผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบของบรรจุภณัฑจึ์งเท่ากบัศูนย ์(Media cost is zero) เพราะถูกรวมอยู่ใน
ตน้ทุนการผลิตสินคา้แลว้นัน่เอง Duncan (2002) ไดใ้ห้ความเห็นว่า บรรจุภณัฑเ์ป็นส่ือโฆษณาท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Cost effective) เพราะนอกจากจะไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือเน้ือท่ี
โฆษณาแลว้ บรรจุภณัฑย์งัเป็นส่ือท่ีมีโอกาสเขา้ถึงผูบ้ริโภคจาํนวนมาก กล่าวไดว้่า บรรจุภณัฑเ์ป็น
ป้ายโฆษณาขนาดย่อม ๆ ท่ีมีผูบ้ริโภคพบเห็นเป็นจาํนวนมหาศาลในแต่ละวนั ทั้งในขณะท่ีอยู่บน
ชั้นแสดงสินคา้ในร้านคา้ หรืออยู่ในระหว่างการใช้งานท่ีบ้าน กล่าวได้ว่า บรรจุภัณฑ์เป็นส่ือ
โฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหมี้การใชบ้รรจุภณัฑใ์นการส่ือสารการตลาด 
2.3.7  ความสาํคญัและหนา้ท่ีของการบรรจุภณัฑท์างดา้นการตลาด 

ความสาํคญัของบรรจุภณัฑใ์นทศันะของทางตลาดการพิจารณาประกอบดว้ย 4P 
Product ตวัผลิตภณัฑ ์หมายถึง การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัตลาดท่ีจะส่งจาํหน่าย 

โดยท่ีผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยรูปร่างลกัษณะและการบริการในรูปแบบต่าง ๆ กนั 
Price ราคา คือ มูลค่าท่ีผูซ้ื้อจะยอมจ่าย เพื่อสนองกบัองคป์ระกอบท่ีกล่าวมาทั้งส้ิน 
Place การจดัส่ง หมายความว่า ความสามารถท่ีจดันาํส่งผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งไปสู่ตลาด 

ในเวลาท่ีกาํหนดไว ้
Promotion การส่งเสริมการขาย คือ วิธีการท่ีจะส่ือข่าวสารไปยงัตลาดท่ีต้องการ

จาํหน่ายเก่ียวกบัตวัสินคา้ท่ีจะขายในตลาด 
บทบาทหน้าท่ีในการส่ือสารทาํให้บรรจุภณัฑ์มีความสําคญัทางด้านการตลาด ใน

ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์ไดก้ลายมาเป็นองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีสาํคญัอย่างหน่ึง ความสําคญัของ
บรรจุภณัฑ์ในดา้นการตลาดทาํให้ถึงกบัมีการเสนอให้บรรจุภณัฑ์เป็น P ตวัท่ี 5 ในส่วนผสมทาง
การตลาด (Marketing mix) อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Nickels & Jolson, 1976) 

บทบาทของบรรจุภณัฑ์ในดา้นการตลาดเห็นไดจ้ากคาํกล่าวของ Briston และ Neill 
(1972) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า บรรจุภณัฑจ์ะตอ้งปกป้องส่ิงท่ีจะขาย และจะตอ้งขายในส่ิงท่ีมนัปกป้อง คาํ
กล่าวน้ี ซ่ึงเม่ือรวมกบัคาํนิยามของบรรจุภณัฑท่ี์กล่าวไวข้า้งตน้ ทาํให้บรรจุภณัฑมี์หนา้ท่ีสาํคญัใน
การขายสินคา้เพิ่มข้ึนมาจากหนา้ท่ีหลกัในการเป็นภาชนะสาํหรับบรรจุและหน้าท่ีในการปกป้อง
สินคา้ นอกจากน้ีแลว้ บทบาทหน้าท่ีในการขายสินคา้ของบรรจุภณัฑ์ยงัเห็นไดช้ดัเจนจากการท่ี
บรรจุภณัฑถู์กขนานนามวา่เป็น ท่ีประจาํอยูบ่นชั้นวางสินคา้ ซ่ึงหมายความว่า บรรจุภณัฑท์าํหนา้ท่ี
ให้รายละเอียดของสินคา้และชักจูงใจให้ซ้ือสินคา้ได้เช่นเดียวกันกับพนักงานขาย แต่ต่างจาก
พนกังานขายทัว่ไปตรงท่ีบรรจุภณัฑท์าํหนา้ท่ีขายสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้าํพดู 
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สาเหตุท่ีทาํให้บรรจุภณัฑ์กา้วเขา้มามีบทบาททางดา้นการขายในฐานะเคร่ืองมือทาง
การตลาดเกิดจากปัจจยัเบ้ืองตน้ซ่ึง Kotler (2003) ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

การบริการตนเอง (Self service) เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหบ้ทบาทหนา้ท่ีของบรรจุภณัฑ์
เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ซ่ึงเกิดจากการขยายตวัของร้านคา้ท่ีตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานของการ
บริการตนเอง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต แนวคิดน้ีส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือ ณ จุดขายของผูบ้ริโภคมี
ความสาํคญัเพิ่มมากข้ึน Kotler (2003) กล่าวว่า ในแต่ละซูเปอร์มาร์เกต็จะมีจาํนวนสินคา้วางขายอยู่
มากถึง 15,000 รายการ และผูบ้ริโภคมีโอกาสมองผ่านสินคา้โดยเฉล่ียแลว้ 300 รายการต่อนาที 
ประกอบกับลกัษณะการซ้ือสินคา้ในซูเปอร์มาร์เก็ตมกัจะเป็นการซ้ือแบบไม่ได้เตรียมการไว้
ล่วงหน้า (Unplanned purchase) หรือซ้ือเพราะไดรั้บแรงกระตุน้อย่างปัจจุบนัทนัด่วน (Impulse 
purchase) ซ่ึงผูบ้ริโภคจะใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือไม่นานนกั บางคร้ังการตดัสินใจซ้ืออาจเกิดข้ึน
ไดภ้ายในเวลาเพียง 5 วินาที ดงันั้น บรรจุภณัฑ์จึงทาํหน้าท่ีเป็นส่ือการตลาดใน 5 วินาทีสุดทา้ย 
(Last five seconds of marketing) บรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพจึงจาํเป็นตอ้งมีคุณสมบติัในการ
ดึงดูดความสนใจ อธิบายถึงคุณสมบติัของสินคา้ สร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค และสร้างความ
ประทบัใจแก่ตวัสินคา้ในภาพรวม 

ผูบ้ริโภคมีฐานะดีข้ึน (Consumer affluence) ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีอาํนาจจบัจ่ายใช้
สอยมากข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีอาํนวยความสะดวก ตลอดจนสินคา้ท่ีมีรูปลกัษณ์
สวยงามเพื่อตอบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นประโยชน์ใชส้อย และทางดา้นสุนทรียศาสตร์ใน
ฐานะท่ีบรรจุภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการไดรั้บการตอบสนองจากบรรจุภณัฑ์
ทั้งทางดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน รูปลกัษณ์ การพึ่งพา และความภาคภูมิใจท่ีเกิดจากการ
ใชบ้รรจุภณัฑ์นั้น ๆ โดยบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีไดดี้จะมีมูลค่าเพิ่ม 
(Added value) ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถตั้งราคาสินคา้ไดสู้งข้ึน เพราะผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายแพงข้ึนเพื่อ
บรรจุภณัฑท่ี์ตอบสนองไดดี้กวา่ (Kotler, 2003) 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และองคก์ร (Company and brand image) บรรจุภณัฑมี์ส่วน
สําคญัในการส่ือกสารกบัผูบ้ริโภคในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และองคก์ร เพราะ
บรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคระลึกถึงตราสินคา้และองคก์รไดใ้นทนัที Keller (1993) อธิบาย
ว่า บรรจุภณัฑ์เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบ (Attributes) ประเภทท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ 
(Non-product-related attributes) ท่ีมีส่วนสําคญัในการสร้างการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand 
associations) ท่ีสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้หรือองคก์ร ซ่ึงจะนาํไปสู่การสร้างคุณค่าตราสินคา้
ไดใ้นท่ีสุด ตวัอย่างเช่น กรณีของบริษทั Campbell’s ซ่ึงมีการประเมินว่า ผูบ้ริโภคมองเห็นบรรจุ
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ภณัฑก์ระป๋องสีขาวและแดงของ Campbell’s โดยเฉล่ียถึง 76 คร้ังต่อปี ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าการโฆษณา
ตราสินคา้สูงถึง 26 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

โอกาสจาการสร้างนวตักรรม (Innovation opportunity) บรรจุภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรม
สามารถนาํประโยชน์มาสู่ผูบ้ริโภคและนาํกาํไรมหาศาลมาสู่ผูผ้ลิต องคก์รผูผ้ลิตจาํนวนมากกาํลงั
เร่งพฒันาบรรจุภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั เช่น ฝาท่ีสามารปิดกลบัคืนได ้(Resealable) 
หรือบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีทนความเยน็และความร้อนสูงได ้ฯลฯ นวตักรรมทางดา้นบรรจุภณัฑจ์ะมี
ส่วนในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพราะผูบ้ริโภคตอ้งการบรรจุภณัฑ์ท่ีใชส้ะดวกข้ึนและมี
วิธีการใชท่ี้ไม่ยุง่ยาก สาํหรับตวัอยา่งของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัในดา้นนวตักรรมของบรรจุภณัฑ์
อยา่งเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ ธุรกิจนํ้ าหอม ซ่ึงต่างก็แข่งขนักนัออกแบบขวดนํ้ าหอมท่ีมีความสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและธุรกิจเคร่ืองสาํอาง ซ่ึงรูปลกัษณ์ความสวยงามของบรรจุภณัฑมี์ความสาํคญั
ไม่แพต้วัผลิตภณัฑ ์

บรรจุภณัฑ์มีบทบาทหน้าท่ีหลายประการดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมด แต่บทบาทหน้าท่ีท่ี
สําคญัของบรรจุภณัฑ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา ก็คือบทบาทหน้าท่ีทางดา้นการส่ือสาร
การตลาดและการส่ือสารตราสินคา้ 
2.3.8  บรรจุภณัฑก์บัการส่ือสารตราสินคา้ 

ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ช่ือ หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีใช้ในการระบุว่าสินคา้หรือ
บริการใดเป็นของผูป้ระกอบการรายใด โดยมีวตัถุประสงค์ในการจาํแนกสินคา้นั้น ๆ ออกจาก
สินคา้ของคู่แข่ง (Kotler, 2003) D. Aaker (n.d., cited in Duncan, 2002) กล่าวว่า ตราสินคา้ทาํหนา้ท่ี
จาํแนกสินคา้หน่ึงออกจากสินคา้อ่ืน ๆ โดยการบอกให้รู้ถึงแหล่งท่ีมา หรือผูผ้ลิตสินคา้ ทั้งน้ีเพื่อ
ปกป้องทั้งลูกคา้และผูผ้ลิตจากสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีปัจจุบนัทาํให้สินคา้ท่ีผลิตออกมามีคุณสมบติัพื้นฐานท่ี
แทบจะไม่แตกต่างกนั ดงันั้นการสร้างความแตกต่างให้กบัตราสินคา้จึงจะเป็นวิธีท่ีทาํใหต้ราสินคา้
มีมูลค่าเหนือตราสินคา้ของคู่แข่ง ดงัท่ี Keller (n.d., cited in Kotler, 2003 : 419) กล่าวว่า ส่ิงท่ีทาํให้
สินคา้ท่ีมีตราสินคา้แตกต่างจากสินคา้แบบเดียวกนัท่ีไม่มีตราสินคา้ก็คือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของสินคา้และประสิทธิภาพการใชง้านของสินคา้ คาํกล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่า 
ตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีอยู่ในใจของผูบ้ริโภค กล่าวคือ เป็นการรับรู้ (Perception) ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตรา
สินคา้ ซ่ึงจะมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือ ยกตวัอยา่งเช่น แป้งฝุ่ น 
ซ่ึงถา้ไม่มีตราสินคา้แลว้ก็จะดูเหมือนว่ามีคุณสมบติัเหมือน ๆ กนั แต่เม่ือถูกบรรจุอยูใ่นบรรจุภณัฑ์
ท่ีมีตราสินคา้ Johnson & Johnson ซ่ึงมีภาพลกัษณ์เป็นผลิตภณัฑส์าํหรับเด็กแลว้ก็จะทาํใหคุ้ณแม่ท่ี
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กาํลงัหาซ้ือแป้งให้กบัลูกนอ้ยมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสาํหรับ
เดก็ตรงตามความตอ้งการ และอาจตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้น้ีในท่ีสุด 

Lewis (1997) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า สินคา้คือส่ิงท่ีซ้ือแลว้ปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม แต่
ตราสินคา้คือความเช่ือและความคาดหวงัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีทาํใหสิ้นคา้นั้นมีคุณค่า สินคา้ใดท่ีไม่มีตรา
สินคา้มกัจะถูกมองว่าเป็นสินคา้คุณภาพตํ่า ตราสินคา้จึงเป็นคุณค่าทางจิตใจท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเตม็ใจ
ท่ีจะจ่ายเงินซ้ือในจาํนวนท่ีมากกวา่ราคาวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตสินคา้นั้น ความสาํคญัของตราสินคา้ทาํให้
มีการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อสร้างตราสินคา้ท่ีมีมูลค่าเหนือคู่แข่ง ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ก็
เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีมีส่วนสาํคญัในการสร้างตราสินคา้ ทั้งน้ีเพราะบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณค่า
หลกั (Core value) ของตราสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เน่ืองจากในภาวการณ์ท่ีกระบวนการผลิตถึง
จุดท่ีสินคา้ไม่มีความแตกต่างกนัแลว้ การสร้างความแตกต่างดว้ยบรรจุภณัฑจึ์งกลายเป็นกลยทุธ์ท่ี
สาํคญัท่ีจะสร้างความโดดเด่นใหก้บัตราสินคา้ ดงันั้น บรรจุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพจึงหมายถึงบรรจุ
ภณัฑท่ี์สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการใชง้านของสินคา้ ส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้คุณประโยชน์
ขอ้ดีของสินค้า อีกทั้ งยงัสร้างความแตกต่าง ทาํให้สามารถจาํแนกสินคา้ออกจากสินคา้แบบ
มาตรฐานทัว่ ๆ ไปได ้และเน่ืองจากบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ือโฆษณาท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ย จึงสามารถใหเ้ป็น
ส่ือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้สําหรับผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีไม่สามารถลงทุน
โฆษณาในส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพไ์ด ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12  บทบาทของบรรจุภณัฑใ์นการส่ือสารตราสินคา้ในขั้นตอนต่าง ๆ 
 
ท่ีมา:  Ellwood, I. (2003). The essential brand book: Over 100 techniques to increase brand value. 
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สาํหรับบทบาทของบรรจุภณัฑใ์นการส่ือสารตราสินคา้นั้น Ellwood (2000) ไดจ้าํแนก
ออกไดเ้ป็น 4 ประการใหญ่ ๆ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  การปกป้อง (Protect) เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของสินคา้ บรรจุภณัฑท่ี์ดีตอ้งสามารถ
ส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ตราสินค้า คุณประโยชน์หรือ
คุณสมบติัใชส้อยของสินคา้ ตลอดจนให้รายละเอียดท่ีแสดงว่าสินคา้มีคุณภาพเหนือกว่าตราสินคา้
คู่แข่ง ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพราะคาดหวงัว่าสินคา้นั้นจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตนได ้ดังนั้นประสิทธิภาพการใช้งานของสินคา้จึงถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึง
คุณค่าของตราสินคา้ ดงันั้นบรรจุภณัฑท่ี์ทาํหนา้ท่ีปกป้องสินคา้ให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์จึงเป็นการ
แสดงถึงคุณภาพของสินคา้ท่ีอยูภ่ายใน ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 

2.  การบ่งช้ี (Identify) เพื่อระบุตราสินคา้ภายในร้านคา้ บทบาทในการส่ือสารตรา
สินคา้ของบรรจุภณัฑภ์ายในร้านคา้ท่ีสาํคญัคือ ตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจ และชกัจูงใจใหลู้กคา้
เกิดการทดลองซ้ือสินคา้ หรือเปล่ียนใจจากตราสินคา้ท่ีใชอ้ยู่ประจาํ ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งมีหน้าท่ี
ตอ้งแข่งขนักันดึงความสนใจของผูบ้ริโภคมายงัตราสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ โดย
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง วสัดุท่ีใช ้ลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ี
ถึงความโดดเด่น คุณภาพและบุคลิกภาพตราสินคา้ โดย Keller (1998) ไดจ้ดัให้หนา้ท่ีในการระบุ
ตราสินคา้ (Identify the brand) เป็นหน่ึงในวตัถุประสงคห์ลกัของบรรจุภณัฑ ์นอกเหนือจากการให้
ขอ้มูลสินคา้และโฆษณาสินคา้ (Convey descriptive and persuasive information) อาํนวยความ
สะดวกในการขนยา้ยและปกป้องสินคา้ (Facilitate product transportation and protection) สะดวก
ในการจดัเกบ็ (Assist at-home storage) และช่วยในการบริโภคสินคา้ (Aid product consumption)  

3.  การใชง้าน (Dispense) เพื่อเนน้ประสบการณ์จากการใชต้ราสินคา้ในครัวเรือน ถา้
บทบาทของบรรจุภณัฑ์ในช่วงก่อนการตดัสินใจซ้ือคือ การดึงดูดความสนใจ และการระบุตรา
สินคา้แลว้ บทบาทของบรรจุภณัฑภ์ายหลงัการซ้ือก็คือ สร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ เพ่ือท่ีลูกคา้ท่ี
ซ้ือสินคา้มาทดลองใช้จะพฒันาไปเป็นลูกคา้ประจาํ ความภักดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) 
หมายถึง ความรู้สึกผกูพนัท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ท่ีเกิดจากการไดรั้บประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจ
เม่ือใชต้ราสินคา้นั้น และตอ้งการท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจนั้นซํ้ าอีก (Assael, 1998) โดยบรรจุภณัฑ์
จะมีหนา้ท่ีส่ือสารตราสินคา้ตลอดขั้นตอนการใชง้าน และผูบ้ริโภคจะไดสั้มผสักบัตราสินคา้ในทุก
คร้ังท่ีใชสิ้นคา้ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนวนัละหลาย ๆ คร้ัง ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งจาํเป็นตอ้งมีส่วนในการเพิ่ม
คุณค่าให้กบัประสบการณ์การใชสิ้นคา้ ตวัอย่างเช่น ขวดกาแฟท่ีมีฝาลอ็คพิเศษสามารถรักษากล่ิน
หอมของกาแฟ และกนัความช้ืนไดดี้ กจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้กาแฟนั้นทุก
คร้ังท่ีใชง้าน เป็นตน้ 
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4.  การกาํจดัสินคา้ (Disposal) เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสภาพแวดลอ้ม บรรจุภณัฑมี์
ส่วนในการส่ือสารนโยบายขององค์กรแมแ้ต่เม่ืออยู่ในขั้นตอนการกาํจดัสินคา้ ตราสินคา้หรือ
องคก์รท่ีใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental friendly) ไม่วา่จะเป็นการใชบ้รรจุ
ภณัฑท่ี์สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก การใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ย่อยสลายไดง่้ายดว้ยวิธีทางธรรมชาติ เช่น 
กระดาษ ไม  ้หรือการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ เหล่าน้ีล้วนสะทอ้นให้เห็นถึงความ
รับผดิชอบท่ีองคก์รมีต่อสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะนาํไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดีของตราสินคา้ 

ดว้ยเหตุน้ี แนวคิดทางการตลาดแบบใหม่ในปัจจุบนัจึงมองวา่ บทบาทหนา้ท่ีของบรรจุ
ภณัฑไ์ม่ไดเ้ป็นเพียงภาชนะสาํหรับบรรจุและปกป้องสินคา้ หรือแมแ้ต่เป็น Silent salesman ท่ีคอย
ให้รายละเอียดสินคา้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอีกแลว้ หากแต่ยงัตอ้งทาํหนา้ท่ีส่งเสริมตราสินคา้ผ่าน
ทางองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑอี์กดว้ย (สญัญพงศ ์สุวรรณสิทธ์ิ และภานุมาศ ทองธนา
กลุ, 2546) โดย Keller (1998) กล่าววา่ บรรจุภณัฑส์ามารถมีส่วนสาํคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ 
(Brand equity) เห็นไดจ้ากบ่อยคร้ังท่ีบรรจุภณัฑ์เป็นหน่ึงในหลาย ๆ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการ
เช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand associations) ตวัอยา่งเช่น เม่ือผูบ้ริโภคนึกถึงเบียร์ Heineken ก็จะนึกถึง
บรรจุภณัฑข์วดสีเขียว เป็นตน้ ดงันั้นบรรจุภณัฑจึ์งเป็นวิธีสาํคญัวิธีหน่ึงในการสร้างการระลึกถึง
ตราสินคา้ (Brand recognition) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแลว้บรรจุภณัฑย์งัสามารถสร้าง
หรือส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคเกิดการเช่ือมโยงตราสินคา้ในทางบวก เช่น กลยุทธ์การใช้สีเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดยสินคา้ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์สีดาํมกัจะส่ือสารถึงความหรูหราและความมี
คุณภาพ เป็นตน้ 
2.3.9  องคป์ระกอบของบรรจุภณัฑ ์

Shimp (2000) กล่าวว่า บรรจุภณัฑส์ามารถส่ือสารความหมายเก่ียวกบัตราสินคา้ผ่าน
ทางองคป์ระกอบต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สี การออกแบบ รูปทรง ขนาด วสัดุท่ีใช ้และรายละเอียดบนฉลาก 
ส่ิงเหล่าน้ีจะประกอบกนัเป็นโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์(Packaging structure) การส่ือความหมาย
ขององคป์ระกอบเหล่าน้ีเกิดจากการออกแบบใหมี้ความสอดคลอ้ง เหมาะสมลงตวั เพื่อประโยชน์
ในการส่ือสารการตลาด เช่น สร้างความโดดเด่น ดึงดูดสายตา ตลอดจนส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้
ไปสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงทั้งหมดจะส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของผูบ้ริโภค โดยแต่ละองคป์ระกอบ
ของบรรจุภณัฑมี์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รูปทรง (Shape and form) รูปทรงเป็นองคป์ระกอบทางกายภาพท่ีสําคญัของสินคา้ 
และมีส่วนทาํให้สินคา้มีคุณค่าเพราะการออกแบบรูปทรงของสินคา้ตอ้งมาจากการใชง้านพื้นฐาน 
ทั้งการถือ การเท และการจดัเก็บ นอกจากน้ีรูปทรงยงัมีส่วนสนับสนุนคุณค่าให้กบัสินคา้ เพราะ
บรรจุภณัฑถื์อว่าเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ บางตราสินคา้มีการออกแบบรูปร่างของบรรจุภณัฑใ์ห้มี
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ความโดดเด่น เพื่อง่ายต่อการจดจาํ เช่น ขวดเคร่ืองด่ืม Coca-Cola ทั้งน้ีการส่ือความหมายผ่านทาง
รูปทรงของบรรจุภณัฑน์ั้นมีความหมายทั้งทางตรงและทางออ้ม ความหมายทางตรงอาจจะเป็นใน
แง่ของการใชง้านและการปกป้องสินคา้ ในขณะท่ีความหมายทางออ้มเป็นเร่ืองของความรู้สึกและ
การส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ (Smith, 1998) สอดคลอ้งกบั Shimp (2000) ท่ีกล่าวว่า รูปทรงมี
ส่วนในการกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึก และมีการแฝงความหมายโดยนยัอยู ่โดยทรงกลมหรือเส้นโคง้
จะให้ความรู้สึกท่ีอ่อนหวานเป็นผูห้ญิง ในขณะท่ีเส้นท่ีเฉียบคมและมุม ให้ความรู้สึกถึงความ
เขม้แขง็เป็นผูช้าย นอกจากน้ีรูปทรงของบรรจุภณัฑย์งัมีผลต่อการรับรู้ปริมาณการบรรจุดว้ยเช่นกนั 
(Volume of container) โดยผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกวา่รูปทรงท่ีสูงกว่าจะมีปริมาณการบรรจุมากกว่า
รูปทรงท่ีเต้ียกว่า แมว้่าทั้งสองรูปทรงจะมีปริมาณการบรรจุเท่ากนัก็ตาม รูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ยงั
สามารถส่ือถึงเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand identity) ทาํให้ตราสินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
โดดเด่นไม่ซํ้าใคร และส่งผลใหต้ราสินคา้เป็นท่ีจดจาํ เช่น เม่ือพดูถึง Coca-Cola ผูบ้ริโภคกจ็ะนึกถึง
บรรจุภณัฑข์วด Contour (ขวดท่ีมีลกัษณะคอดเอว) หรือช็อกโกแลตตรา Toblerone กบับรรจุภณัฑ์
ทรงสามเหล่ียม และมนัฝร่ังตรา Pringles กบับรรจุภณัฑ์กระบอกทรงสูง เป็นตน้ รูปทรงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์น้ีมีประโยชน์ในการสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํตรา
สินคา้ไดใ้นทนัที เป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีตราสินคา้มีเหนือคู่แข่ง ในปัจจุบนัจึงมีการจดสิทธิบตัรให้
รูปร่างรูปทรงของบรรจุภณัฑเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของตราสินคา้ เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการลอกเลียนแบบ
อนัจะทาํใหต้ราสินคา้สูญเสียความโดดเด่นไป (Stewart, 1996) 

ขนาด (Size) การส่ือสารผา่นขนาดของบรรจุภณัฑข้ึ์นอยูก่บัประเภทสินคา้และการใช้
งาน ตวัอยา่งเช่น การใหน้ํ้ าหอมเป็นของขวญัแก่คนรักจะไม่บรรจุในขวดใหญ่ขนาด 2 ลิตร เป็นตน้ 
ในปัจจุบนัสินคา้มากมายมีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีขนาดแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสถานการณ์การใช้ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นขนาดจึงสามารถ
กาํหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นผูก้าํหนดขนาดของบรรจุภณัฑซ่ึ์งเป็นไป
ไดท้ั้งสองทางข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้านและความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย (Shimp, 2000) งานวิจยั
ของ Wansink (1996) พบว่า บรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่ข้ึนสามารถเพ่ิมปริมาณการใชสิ้นคา้ให้มาก
ข้ึนตั้งแต่ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 43 โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการส่งเสริมการขายซ่ึงทาํใหร้าคาต่อหน่วยถูก
ลงมากกวา่การซ้ือตามราคาปกติ ทั้งน้ีมีขอ้สงัเกตว่า แมว้่าขนาดของบรรจุภณัฑแ์ละรายการส่งเสริม
การขายจะส่งผลต่อปริมาณการใช้สินคา้ แต่การซ้ือสินคา้ยงัตอ้งข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น 
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ความถ่ีและปริมาณการใชสิ้นคา้ต่อคร้ัง ความสะดวกและสถานการณ์
เม่ือตอ้งการใชสิ้นคา้ เช่น ตอ้งการเคร่ืองด่ืมขนาด 2 ลิตร สาํหรับงานจดัเล้ียงแต่ตอ้งการสินคา้ท่ีม่ี
ขนาดเล็กพกพาไดส้ะดวกเม่ือเดินทาง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีเก็บของในบา้น 
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รวมไปถึงวนัหมดอายขุองสินคา้ซ่ึงทาํให้ตอ้งรีบใชสิ้นคา้ให้หมดไปโดยเร็วและไม่เหมาะท่ีจะซ้ือ
คราวละมาก  ๆ  เหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีจะกําหนดขนาดของสินค้าและปริมาณการซ้ือสินค้าท่ี
นอกเหนือจากปัจจยัดา้นรายการส่งเสริมการขาย 

สี (Color) Shimp (2000) สอดคลอ้งกบั Russell และ Lane (1999) กล่าวว่า สีสามารถ
ส่ือถึงคุณภาพ รสนิยม และความสามารถของสินคา้ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ทั้งน้ีเป็นเพราะสีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย ์ไดท้าํการวิจยัเร่ืองอิทธิพลของสีต่อการรับรู้รส
ของผูบ้ริโภคโดยใช้กาแฟชนิดเดียวกนับรรจุในบรรจุภณัฑ์ท่ีมีสีแตกต่างกัน ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริโภครู้สึกว่ารสและกล่ินของกาแฟมีความแตกต่างกนั โดยรู้สึกว่ากาแฟท่ีบรรจุในกระป๋องสี
นํ้ าตาลเขม้มีความเขม้ขน้มากกว่ากาแฟท่ีบรรจุในกระป๋องสีแดง นํ้ าเงิน และเหลือง ตามลาํดับ 
แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีกานแทนค่าสีเป็นสัญลกัษณะของรสชาติท่ีรับรู้ โดยสีท่ีมีค่าความเขม้จะ
แสดงถึงการมีรสท่ีเขม้ไปดว้ย ในขณะท่ีสีอ่อน เช่น สีเหลือง ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่ารสกาแฟมีความ
อ่อนลงและไม่เขม้ขน้ ทั้งท่ีความจริงแลว้ทั้งหมดเป็นกาแฟชนิดเดียวกนั สีเป็นองคป์ระกอบท่ีทาํให้
เกิดอารมณ์และความรู้สึก เพราะเม่ือมนุษย์เห็นสีแล้วจะมีการแปลเป็นความหมายเกิดเป็น
ภาพลกัษณ์ข้ึนในใจ นอกจากน้ี  

สียงัมีอิทธิพลทางกายภาพ เช่น มีการศึกษาว่า สีแดงมีส่วนในการกระตุน้ความดัน
โลหิต ขณะท่ีสีนํ้าเงินใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย เป็นตน้ สีจึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํใหบ้รรจุภณัฑ์
มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค โดย Shimp (2000) ไดใ้หต้วัอยา่งของการใชสี้เพ่ือส่ือความหมายซ่ึงเห็นไดว้่า
กลยุทธ์การใชสี้บนบรรจุภณัฑมี์ส่วนสาํคญัต่ออารมณ์และการรับรู้ของผูบ้ริโภคในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีการใชสี้โทนขาวดาํหรือโทนสีทองควบคู่กบัวสัดุท่ีเป็นมนัวาว ยงัสามารถ
เพิ่มความหรูหราทาํใหดู้เป็นสินคา้คุณภาพสูงไดอี้กดว้ย 

อน่ึง การรับรู้เร่ืองสีน้ีจะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ซ่ึงเป็นเร่ืองของบริบททาง
วฒันธรรม Mueller (1996) ไดอ้ธิบายความหมายของวฒันธรรมไวว้่า วฒันธรรม คือ ส่ิงท่ีคนใน
สังคมมีร่วมกัน ทั้ งในเร่ืองความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม ประเพณี ซ่ึงเป็นเคร่ืองกําหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมยอมรับนบัถือปฏิบติัร่วมกนั 
โดยเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง เช่นเดียวกับบริบททาง
วฒันธรรมอ่ืน ๆ สีเป็นระบบสัญลกัษณ์หน่ึงท่ีคนในสังคมยอมรับความหมายร่วมกนั ความหมาย
ของสีในแต่ละสังคมจึงมีความแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น สีแดง ในประเทศจีนถือเป็นสีมงคล แต่
สําหรับประเทศในแถบทวีปแอฟริกา สีแดงหมายถึงภูตผีและความโชคร้าย เป็นต้น ในทาง
การตลาดการเลือกใชสี้บนบรรจุภณัฑจึ์งจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทางวฒันธรรมดงักล่าวดว้ย 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงการใชสี้เพื่อส่ือความหมาย 
 
สีแดง ส่ือถึงความกระฉบักระเฉง การกระตุน้ พลงั ความมีชีวิตชีวา และความร้อน 
สีสม้ เป็นสีท่ีทาํใหเ้จริญอาหาร จึงมกันาํไปใชก้บัสินคา้ประเภทอาหาร 
สีเหลือง เป็นสีท่ีสะดุดตามากท่ีสุด ส่ือถึงความอบอุ่น การระวงัภยั และความใหม่ 
สีเขียว ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพ ความสงบ และมีความหมายถึงพืชผกัและ

ธรรมชาติ สินคา้ท่ีมีส่วนผสมของพืช เช่น ม้ินตห์รือเมนทอล จึงนิยมใชสี้เขียว 
นอกจากน้ีสีเขียวยงัหมายถึงสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสินคา้
ประเภทไขมนัตํ่า หรือปลอดไขมนั 

สีนํ้ าเงิน ส่ือถึงความเยอืกเยน็ และความสดช่ืน นอกจากน้ีสีนํ้ าเงินยงัมกันาํไปใชก้บั
สินคา้จาํพวกผลิตภณัฑซ์กัผา้และผลิตภณัฑท์าํความสะอาด 

สีขาว ส่ือถึงความสะอาด ความบริสุทธ์ิ และความอ่อนโยน 
สีดาํ ส่ือถึงปัญญา พลงัอาํนาจ และความลึกลบั 
สีเงิน สีทอง ส่ือถึงความหรูหรา ความมีระดบั 

 
ท่ีมา:  Schiffman, L., & Kanuk, L. (2000). Consumer behavior (7th ed). Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, p. 121 
 

นอกจากน้ี สียงัมีบทบาทในการกาํหนดประเภทของสินคา้ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติั
สากล เช่น สีแดงหมายถึงสินคา้ประเภทเน้ือสัตว ์สีเขียวหมายถึงสินคา้ประเภทผกัผลไม ้เป็นตน้ 
(Mueller, 1996) ในบางกรณีการใชสี้บนบรรจุภณัฑจึ์งจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมดงักล่าว แต่
การใชสี้ท่ีแตกต่างไปจากธรรมเนียมปฏิบติัก็อาจเป็นกลยทุธ์สาํคญัในการสร้างความแตกต่างใหก้บั
ตราสินคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากสีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีอิทธิพลทางจิตวิทยาต่อมนุษย ์จึง
มกัถูกใช้ในการส่ือความหมายเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ข้ึนในใจผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดการจดจาํและ
เช่ือมโยงสีไปถึงตวัสินคา้ จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของตราสินคา้นั้นไปในท่ีสุด ในปัจจุบนัจึงมีการ
ใชสี้เป็นสัญลกัษณ์เช่ือมโยงไปถึงตราสินคา้ ตวัอย่างเช่น สีแดงกบั Coca-Cola สีเหลืองกบัฟิลม์มี 
Kodak สีส้มกบั Orange ฯลฯ ในการใชสี้ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ดึงดูดความสนใจ การสร้างอารมณ์ และความรู้สึกนั้น ผูอ้อกแบบจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการเลือกใช้
สีใหเ้หมาะสมกบัสินคา้และผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญั 
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วสัดุ (Material) วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑมี์ส่วนช่วยส่งเสริมคุณค่าของสินคา้ใน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจเป็นในแง่ของการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ เช่น เหลา้ไวน์ท่ีบรรจุใน
ขวดแกว้จะให้ความรู้สึกว่าเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกว่าเหลา้ไวน์ท่ีบรรจุในขวดพลาสติก เป็นตน้ 
นอกจากน้ีการเลือกใชว้สัดุยงัเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของเทคโนโลยกีารผลิต ท่ีทาํใหเ้กิดวสัดุใหม่ ๆ 
สําหรับใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์ เช่น พลาสติก โฟม และฟอยล์ เป็นตน้ ในทางการตลาด การ
เลือกใช้วสัดุสําหรับบรรจุภณัฑ์จึงไม่ใช่เร่ืองของตน้ทุนเพียงอย่างเดียว หากแต่ยงัตอ้งคาํนึงถึง
บทบาทในการกระตุน้ความรู้สึกของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในส่วนของจิตใตส้ํานึก โดยวสัดุแต่ละ
ประเภทให้ความรู้สึกต่าง ๆ กนั เช่น โลหะให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง ความยัง่ยืน และความ
เยือกเยน็ พลาสติกให้ความรู้สึกถึงความทนัสมยั ความเบา ความสะอาด และในบางคร้ังก็อาจให้
ความรู้สึกว่าราคาถูกไดเ้ช่นกนั วสัดุท่ีอ่อนนุ่ม เช่น ผา้กาํมะหยี่ ให้ความรู้สึกถึงความเป็นผูห้ญิง 
ในขณะท่ีไมใ้หค้วามรู้สึกถึงความหนกัแน่น เป็นผูช้าย และฟอยลใ์หค้วามรู้สึกถึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
(Shimp, 2000) 

อน่ึง การจําแนกองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการจําแนกทางด้าน
โครงสร้าง (Structure) ทั้งน้ีในส่วนของการออกแบบบรรจุภณัฑ ์(Package design) องคป์ระกอบ
ของบรรจุภณัฑย์งัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 1) องคป์ระกอบทางดา้นภาษา (Verbal component) และ 
2) องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ (Visual component) (Rettie & Brewer, 2000; Underwood, Klein 
& Burke, 2001; Underwood & Klein, 2002) โดยองคป์ระกอบทางดา้นภาษา หมายถึง ส่วนท่ีเป็น
ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนบรรจุภณัฑ ์เช่น ช่ือตราสินคา้ และขอ้ความบรรยายสรรพคุณต่าง ๆ ในขณะท่ี
องคป์ระกอบทางดา้นภาพ ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นภาพปรากฏบนบรรจุภณัฑ ์เช่น รูปภาพประกอบของ
สินคา้ หรือผูแ้สดงสินคา้ (Brand message) ท่ีแต่งกนั โดยปกติแลว้ภาพมกัจะถูกออกแบบมาให้มี
หน้าท่ีดึงดูดความสนใจและชกัจูงให้ผูบ้ริโภคอยากอ่านขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษรซ่ึงเป็นส่วนท่ีทาํ
หนา้ท่ีบอกรายละเอียดของสินคา้ 

Keller (1998) กล่าวว่า องคป์ระกอบต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นรูปร่าง รูปทรง 
ขนาด สี วสัดุ ฯลฯ จะก่อให้เกิดเป็นคุณประโยชน์ (Benefits) ของบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น
คุณประโยชน์ทางด้านสุนทรียะ (Aesthetic) และด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional) โดย
คุณประโยชน์ทางดา้นสุนทรียะอาจเกิดจากการท่ีบรรจุภณัฑมี์ขนาด รูปทรง วสัดุท่ีใช ้สี ขอ้ความ 
และรูปภาพประกอบ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น มีสีหรือภาพประกอบท่ีสวยงามสะดุด
ตาทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ในขณะเดียวกันก็มีการออกแบบทางด้านโครงสร้างท่ีเหมาะสม
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใชส้อย เช่น บรรจุภณัฑท่ี์ทนแรงกระแทก หรือบรรจุภณัฑท่ี์ง่ายต่อการเปิดและ
หยบิใช ้นอกจากน้ี การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมยงัสามารถทาํใหสิ้นคา้ท่ีอยูภ่ายในมีคุณภาพ
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และมีอายกุารใชง้านยาวนานข้ึน เช่น บรรจุภณัฑผ์กัและผลไมก้ระป๋องท่ีทาํใหผ้ลไมท่ี้อยูภ่ายในคง
ความสดกรอบไวไ้ดน้าน เป็นตน้ บรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีทั้งสองประการไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นในหน้าท่ีในดา้นความสวยงามหรือประโยชน์ใชส้อยก็จะสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจในตราสินคา้ เกิดเป็นความผกูพนัระหว่างผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้
ไปในท่ีสุด 
2.3.10  บรรจุภณัฑก์บัเอกลกัษณ์ตราสินคา้ 

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ท่ีกล่าวมาน้ี ลว้นมีส่วนสําคญัในการก่อให้เกิด
เอกลกัษณ์ตราสินคา้ โดย D. Aaker (1996) อธิบายว่า เอกลักษณ์ตราสินคา้ (Brand identity) 
หมายถึง กลุ่มของการเช่ือมโยงตราสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยการเช่ือมโยง
เหล่าน้ีจะบอกให้รู้ว่าตราสินคา้แสดงถึงอะไร และเป็นเสมือนคาํมัน่สัญญาขององคก์รเจา้ของตรา
สินคา้ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค Duncan (2002) อธิบายถึงความหมายของเอกลกัษณะตราสินคา้เพิ่มเติมว่า 
หมายถึง การใชส้ัญลกัษณ์ใด ๆ เช่น สี หรือตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เพื่อทาํให้เกิดการจดจาํ
ตราสินคา้ ในการพิจารณาองคป์ระกอบของเอกลกัษณ์ตราสินคา้ สามารถแบ่งตราสินคา้เป็นมุมมอง
ต่าง ๆ ได ้4 มุมมอง (D. Aaker, 1996) ไดแ้ก่ 

1.  ตราสินคา้ในฐานะท่ีเป็นสินคา้ (Brand-as-product) ในการพิจารณาเอกลกัษณ์ตรา
สินคา้ประเภทน้ีจาํเป็นต้องมองตราสินคา้ในฐานะท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อหาจุดเช่ือมโยงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ระหว่างตราสินคา้กบัประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product class) ตวัอย่างเช่น ตราสินคา้ 
Haagen-Dazs ก็คือไอศกรีม Visa คือบตัรเครดิต และ Compaq คือคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเม่ือมีความ
เช่ือมโยงท่ีมัน่คงแลว้ก็จะทาํให้เกิดการระลึกถึงตราสินคา้นั้น ๆ ในทุกคร้ัง โดยตราสินคา้ท่ีมี
เอกลกัษณ์สูงมกัจะเป็นตราสินคา้เดียวท่ีผูบ้ริโภคระลึกถึง เช่น ผูบ้ริโภคระลึกถึง Kleenex เม่ือระลึก
ถึงกระดาษชําระ และ Brand-Aid เม่ือนึกถึงพลาสเตอร์ยา เป็นต้น อน่ึง จุดมุ่งหมายของการ
เช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กับประเภทของผลิตภณัฑ์ไม่ใช่เพื่อหวงัผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการระลึกถึง
ประเภทของผลิตภณัฑ์ทุกคร้ังท่ีกล่าวถึงตราสินคา้ หากแต่เป็นการระลึกถึงตราสินคา้ทุกคร้ังท่ี
กล่าวถึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนักการตลาดไดใ้ชป้ระโยชน์จากเอกลกัษณ์ตราสินคา้ตรงจุดน้ีในการขยาย
ตราสินคา้ไปยงัผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน เช่น HP Jet ซ่ึงเป็นตราสินคา้เคร่ืองปรินเตอร์ (DeskJet และ 
LaserJet) ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเอกลกัษณะตราสินคา้ในการขยายตราสินคา้ไปยงัเคร่ืองสแกนเนอร์ 
(ScanJet) เคร่ืองแฟกซ์ (FaxJet) รวมไปถึงเคร่ืองถ่ายเอกสาร แฟกซ์ และปร้ินเตอร์แบบครบวงจร 
(OfficeJet) (D. Aaker, 1996) 

2.  ตราสินคา้ในฐานะท่ีเป็นองคก์ร (Brand-as-organization) ในการพิจารณาตราสินคา้
ในฐานะท่ีเป็นองคก์รจาํเป็นตอ้งพิจารณาคุณลกัษณะขององคก์รมากกว่าคุณลกัษณะของตวัสินคา้
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หรือบริการ คุณลกัษณะเด่นขององคก์ร เช่น การมีความริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ ๆ มีจุดยนืดา้นคุณภาพ 
มีความห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ลว้นแลว้แต่เกิดจากบุคลากร และนโยบายขององคก์ร เอกลกัษณ์
ท่ีเกิดจากตวัสินคา้อาจถูกลอกเลียนแบบไดง่้ายทาํให้สูญเสียความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได ้ถา้
คู่แข่งสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะเหมือนกบัของเรา แต่เอกลกัษณ์ท่ีเกิดจากองคก์รเป็นส่ิงท่ี
ลอกเลียนแบบกนัไดย้าก เพราะมีท่ีมาจากบุคลากรระบบการให้คุณค่า และแผนงานท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตวั นอกจากน้ีแลว้ เอกลกัษณ์ท่ีเกิดจากองคก์รยงัเป็นคุณลกัษณะทางนามธรรมท่ียากท่ีจะ
ตดัสินไดว้า่ของใครดีกวา่กนั โดยอาจวดัประสิทธิภาพความเร็วของสินคา้เคร่ืองปรินเตอร์ได ้แต่ไม่
อาจวดัไดว้า่องคก์รใดมีความริเร่ิมสร้างสรรคม์ากกวา่กนั 

3.  ตราสินคา้ในฐานะท่ีเป็นบุคคล (Brand-as-person) การพิจารณาเอกลกัษณ์ตรา
สินคา้ในฐานะท่ีเป็นบุคคลสามารถทาํไดโ้ดยการกาํหนดบุคลิกภาพใหก้บัตราสินคา้ บุคลิกภาพตรา
สินคา้ (Brand personality) สามารถสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้ ทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างตราสินคา้ นอกจากน้ีบุคลิกภาพตราสินคา้ยงัมีส่วนในการส่ือสารตราสินคา้อ่ืน ๆ 
ได ้เช่น 1) ใชเ้ป็นส่ือในการส่ือสารบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคผา่นทางบุคลิกภาพของสินคา้ท่ีใช ้เช่น 
ผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ Apple จะส่ือสารว่าตนเป็นคนง่าย ๆ ต่อตา้นแนวคิดระบบระเบียบแบบ
องคก์ร และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์2) ใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบัตรา
สินคา้ เช่น Mercedes-Benz เหมาะสาํหรับผูท่ี้มีระดบั เป็นท่ียอมรับหนา้ถือตาในวงสังคม และ Levi 
Stauss เป็นเสมือนเพื่อนเดินทางท่ีสมบุกสมบนั 3) ใชใ้นการส่ือสารคุณลกัษณะของสินคา้รวมถึง
ประสิทธิภาพการใชง้านของสินคา้ เช่น บุคลิกภาพท่ีเขม้แขง็ มีพลงั ของยาง Michelin ส่ือใหเ้ห็นถึง
ประสิทธิภาพของสินคา้วา่ยาง Michelin แขง็แรง เป็นตน้ 

4.  ตราสินคา้ในฐานะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Brand-as-symbol) สัญลกัษณ์ต่าง ๆ สามารถ
ใชใ้นการส่ือสารเอกลกัษณ์ตราสินคา้ได ้และยงัทาํให้ง่ายต่อการจดจาํ ตวัอยา่งเช่น เส้นโคง้สีทอง 
(Golden arch) เป็นสัญลกัษณ์ของ McDonald’s เคร่ืองหมาย Swooch ของ Nike สีเหลืองของฟิลม์สี 
Kodak ขวด Contour ของ Coca-Cola และสัญลกัษณ์รูปดาวของ Mercedes-Benz ฯลฯ สัญลกัษณ์
เหล่าน้ีจะถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงตราสินคา้ทาํให้ผูบ้ริโภคนึกถึงตราสินคา้ทุกคร้ังท่ีเห็น
สญัลกัษณ์ 

จากตราสินคา้ในมุมมองต่าง ๆ เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของเอกลกัษณ์ตราสินคา้
แลว้จะพบว่า โครงสร้างของเอกลกัษณ์ตราสินคา้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เอกลกัษณ์หลกั (Core 
identity) หมายถึง ความสาํคญัของตราสินคา้ท่ีเป็นแก่นแทแ้ละไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึง
จะคงอยูไ่ม่ว่าจะมีการนาํตราสินคา้นั้นไปใชใ้นตลาดใหม่หรือนาํไปใชก้บัสินคา้ตวัใหม่ก็ตาม และ
ยงัเป็นส่ิงท่ีทาํให้ตราสินคา้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีคุณค่า และ 2) เอกลกัษณ์ส่วนขยาย 
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(Extended identity) หมายถึง องคป์ระกอบของเอกลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นกลุ่มท่ีมี
ความสอดคลอ้งกนัและมีความหมาย ทาํใหต้ราสินคา้มีรายละเอียดสมบูรณ์ข้ึน (Aaker, 1996) 

 

 
 
 
   
 
 

 
ภาพท่ี 2.13  โครงสร้างของเอกลกัษณ์ตราสินคา้ 
 
ท่ีมา:  Aaker, D. A. (1996). Building Strong brands. New York: Free Press. p. 
 

เอกลักษณ์ตราสินค้ามีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับ
ผูบ้ริโภคโดยการสร้างคุณค่าหรือคุณประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในดา้นประโยชน์
ใชส้อย อารมณ์ความรู้สึก หรือการส่ือสารตวัตนของผูบ้ริโภคผา่นทางการใชต้ราสินคา้นั้น ซ่ึงบรรจุ
ภณัฑก์เ็ป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ตราสินคา้ได ้โดยบรรจุภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์จะ
สะทอ้นเอกลกัษณ์หลกั (Core indentity) ของตราสินคา้ผ่านทางองคป์ระกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
รูปร่าง รูปทรง ขนาด วสัดุ เคร่ืองหมายตราสินคา้ ตลอดจนการออกแบบตวัอกัษรและรูปภาพ
ประกอบ ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนมีส่วนในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับบรรจุภัณฑ์ ทาํให้ตราสินคา้มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นไม่ซํ้ าใคร ตวัอยา่งเช่น การใชสี้และรูปทรงท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัเพื่อ
สร้างความโดดเด่น ส่งผลใหต้ราสินคา้เป็นท่ีจดจาํ เช่น เม่ือพดูถึงเคร่ืองด่ืม Coca-Cola ก็จะนึกถึงสี
แดง และบรรจุภัณฑ์ขวด Contour หรือจดจาํได้ว่า ช็อคโกแลต Toblerone มีบรรจุภัณฑ์ทรง
สามเหล่ียม และมนัฝร่ัง Pringles แตกต่างจากมนัฝร่ังยี่ห้ออ่ืน ๆ เพราะบรรจุอยูใ่นทรงกระบอกสูง 
เป็นตน้ Belch และ Belch (2001) ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกว่า องคป์ระกอบของบรรจุภณัฑ ์เช่น ขนาด 
รูปทรง สี และตวัอกัษร ทั้งหมดน้ีจะส่งผลร่วมกนัถึงความน่าดึงดูดใจของบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงจะมีส่วน
สาํคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคพอ ๆ กบัการโฆษณา 

Underwood (2003) ไดศึ้กษาเก่ียวกบับทบาทของบรรจุภณัฑใ์นการส่ือสารเอกลกัษณ์
ตราสินคา้ พบว่า บรรจุภณัฑส์ามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในการส่ือสารตราสินคา้ไดเ้ป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในกรณีของสินคา้อุปโภคบริโภคประเภทความเก่ียวพนัตํ่า ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมี
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ลกัษณะเหมือน ๆ กนั (Homogeneity) และผูบ้ริโภคไม่มีความผูกพนักบัตราสินคา้มากนัก เช่น 
อาหารสําเร็จรูป และไอศกรีม เป็นตน้ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสี 
รูปทรง ขอ้ความ และรูปภาพประกอบ สามารถทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ต่าง ๆ ท่ี
ตราสินคา้นาํเสนอ ซ่ึงจะนาํไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ (Consomer 
brand relationship) โดย Underwood กล่าวว่า การส่ือสารตราสินคา้ผ่านทางบรรจุภณัฑน้ี์สามารถ
เกิดข้ึนได้ ทั้ งในช่วงขณะก่อนการตัดสินใจซ้ือ และในช่วงระหว่างการบริโภคสินค้า ซ่ึง 
Underwood เรียกว่า เป็นประสบการณ์ทางอ้อม (Mediated experience) และทางตรง (Lived 
experience) จากการใชสิ้นคา้ตามลาํดบั 

การส่ือสารตราสินค้าผ่านทางบรรจุภัณฑ์ย ังสามารถเห็นได้จากงานวิจัยของ 
Underwood, Klein และ Burke (2001) ซ่ึงศึกษาพบวา่ บรรจุภณัฑท่ี์มีรูปภาพประกอบสามารถทาํให้
ผูบ้ริโภคสนใจตราสินค้าเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่มีรูปภาพประกอบ 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้ตํ่า (Low brand familiarity) เน่ืองจากปกติ
แลว้ผูบ้ริโภคมกัจะเรียนรู้จากรูปภาพไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนรู้จากตวัอกัษร 
(Alesandrini, 1982, citied in Underwood et al., 2001; Mandler & Johnson, 1976, citied in 
Underwood et al., 2001) ดงันั้น เม่ือผูบ้ริโภคไม่มีความคุน้เคยกบัตราสินคา้ ผูบ้ริโภคก็มกัจะใช้
รูปภาพประกอบท่ีปรากฏบนบรรจุภณัฑ ์ในการสร้างขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและคุณภาพของสินคา้ 
สาํหรับใชพ้ิจารณาและเปรียบเทียบความแตกต่างกบัตราสินคา้อ่ืน 

ในทาํนองเดียวกนั นภสร ล้ิมไชยาวฒัน์ (2545 : 95) ซ่ึงทาํการศึกษาอิทธิพลของการ
ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภณัฑใ์นดา้นการจดัวางระหว่างส่วนของตวัอกัษรและส่วนของภาพท่ีมี
ผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า การออกแบบบรรจุภณัฑแ์บบมีภาพประกอบมี
ผลในดา้นความดึงดูดใจ ความสนใจ ความชอบ และความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมากกว่าแบบ
ไม่มีภาพประกอบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Underwood และคณะ (2001) ขา้งตน้สรุปไดว้่า การมี
ภาพจะเพ่ิมความสนใจของผูบ้ริโภค อีกทั้งภาพยงัสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนกว่าตวัอกัษร 
เพราะผูบ้ริโภคบางคนอาจชอบดูภาพมากกว่า หรือในกรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถอ่านตวัหนงัสือได ้
เช่น ชาวต่างชาติ หรือคนท่ีอ่านหนงัสือไม่ออก ก็จะสามารถเขา้ใจความหมายของสินคา้ไดโ้ดยดู
จากภาพประกอบบนบรรจุภณัฑ ์
2.3.11  บรรจุภณัฑใ์นการส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา้ 

Schiffman และ  Kanuk (2000) อธิบายว่า  บุคลิกภาพ  (Personality) หมายถึง 
คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ีเป็นตัวกาํหนดและสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลมีวิธีการตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีจาํแนกความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น คน
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น้ีเป็นคนร่าเริง แจ่มใส ในขณะท่ีคนนั้ นเป็นคนเครียด เก็บกด ไม่ชอบสุงสิงกับใคร เป็นต้น 
เช่นเดียวกบับุคคล ตราสินคา้ก็มีบุคลิกภาพ ดงันั้น บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand personality) จึง
หมายถึง คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีใช้อธิบายตราสินค้า เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้นั้นเป็นอยา่งไรบา้ง 

นักการตลาดเป็นผูก้าํหนดบุคลิกภาพของตราสินคา้โดยการนําบุคลิกลกัษณะของ
มนุษย์มาใช้อธิบายตราสินคา้ ทั้ งน้ีเพื่อประโยชน์ในการส่ือสารตราสินคา้ในการนําเสนอให้
ผูบ้ริโภคเห็นภาพลกัษณ์ท่ีเป็นแก่นแท ้(Inner-core) ของตราสินคา้ไดอ้ย่างชัดเจนมากข้ึน โดย
ผูบ้ริโภคจะแสดงความรู้สึกตอบสนองท่ีมีต่อสินคา้หรือตราสินคา้ในลกัษณะท่ีเขาตอบสนองกบั
รูปแบบบุคลิกภาพดงักล่าว การวิจยัผูบ้ริโภคโดย J. Aaker (1997) ไดท้าํการศึกษารูปแบบของ
บุคลิกภาพตราสินคา้และจาํแนกบุคลิกภาพท่ีตราสินคา้หลาย ๆ ชนิดนิยมใชอ้อกเป็นมิติต่าง ๆ 5 มิติ 
ซ่ึงสามารถแยกยอ่ยออกเป็น 15 ลกัษณะบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ 

1.  ความจริงใจ (Sincerity) แบ่งออกเป็น เรียบง่ายติดดิน (Down-to-earth) ซ่ือตรง 
(Honest) บริสุทธ์ิ (Wholesome) และร่าเริงแจ่มใส (Cheerful) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ McDonald’s และ 
Hallmark เป็นตน้  

2.  ความกระตือรือร้น (Excitement) แบ่งออกเป็น กลา้หาญ (Daring) องอาจ (Spirited) 
ช่างจิตนาการ (Imaginative) และทนัสมยั (Up-to-date) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ Sony, MTV และ Apple 
เป็นตน้ 

3.  ความมีอาํนาจมีความสามารถ (Competence) แบ่งออกเป็น น่าเช่ือถือ (Reliable) 
ฉลาดหลกัแหลม (Intelligent) และประสบความสาํเร็จ (Successful) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ IBM เป็นตน้ 

4.  ความหรูหรา (Sophistication) แบ่งออกเป็น มีระดบั (Upper class) มีเสน่ห์น่า
หลงใหล (Charming) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ Rolex, Mercedes-Benz และ Revlon เป็นตน้ 

5.  ความหา้วหาญสมบุกสมบนั (Ruggedness) แบ่งออกเป็น ชอบทาํกิจกรรมกลางแจง้ 
(Outdoorsy) ทรหดอดทน (Tough) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ Marlboro, Harley-Davidson, Nike และ Levi’s 
เป็นตน้ 

จากรูปแบบบุคลิกภาพตราสินคา้ของ J.Aaker (1997) พรทิพย ์เลือดจีน (2544 : 41) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูบ้ริโภค บุคลิกภาพตราสินคา้และความตั้งใจซ้ือ 
พบว่า บุคลิกภาพผูบ้ริโภคและบุคลิกภาพตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้ โดยลกัษณะบุคลิกภาพแบบจริงใจเหมาะสมท่ีจะใชก้บัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยและใช้
เป็นประจาํในชีวิตประจาํวนั เช่น ชา กาแฟ สบู่ แชมพู บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้นเหมาะสาํหรับ
สินคา้ประเภทอุปกรณ์กีฬา สินคา้แฟชัน่ บุคลิกภาพแบบมีอาํนาจเหมาะสําหรับสินคา้ท่ีตอ้งการ

DPU



 
57

แสดงถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นผูน้าํ ความสําเร็จ เช่น บตัรเครดิต โทรศพัท์มือถือ บุคลิกภาพ
แบบหรูหราเหมาะกบัสินคา้ท่ีแสดงออกถึงสถานะทางสังคม เช่น รถยนตแ์ละเคร่ืองประดบัราคา
แพงต่าง ๆ และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญจะเหมาะกบัสินคา้ประเภทรถจกัรยานยนต ์กางเกงยีนส์ 
บุหร่ี เป็นตน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.14  โครงสร้างของบุคลิกภาพตราสินคา้ (A brand personality framework) 
 
ท่ีมา:  Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. 34, 

p. 352. 
 

Keller (1993) อธิบายว่า บุคลิกภาพตราสินคา้สะทอ้นให้เห็นว่าผูบ้ริโภครู้สึกอย่างไร
กบัตราสินคา้ การจบัคู่ตราสินคา้กบับุคลิกภาพท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่าตรา
สินคา้น้ีมีความเหมาะสมและเป็น “สินคา้แบบของฉัน” ทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจท่ีจะลงทุนกบัตรา
สินคา้หรืออาจถึงขั้นพฒันาความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ไดใ้นท่ีสุด โดย Hanna และ Wozniak (2001) 
กล่าวว่า โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้และตราสินคา้ท่ีมีบุคลิกภาพสอดคลอ้งกบัตนเอง ใน
ทาํนองเดียวกนั Hoyer และ Maclnnis (2000) กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคลิกภาพตราสินคา้มีส่วนสาํคญัใน
กระบวนการบริโภค โดยผูบ้ริโภคจะซ้ือหรือบริโภคสินคา้เพื่อสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของตนเอง 
ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคมีแนวคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self concept) ซ่ึงหมายถึง การรับรู้ว่าตนเองเป็นใคร มี
ลกัษณะบุคลิกภาพ ตลิดจนมีสถานภาพทางสังคมเป็นอย่างไร ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับตนเองน้ีจะมี
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อิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรม ตลอดจนรูปแบบการประมวลผลขอ้มูลและการตดัสินใจในเร่ืองต่าง 
ๆ ตวัอย่างเช่น ผูบ้ริโภคท่ีมองว่าตนเองเป็นคนสมบุกสมบนัก็อาจเลือกซ้ือรถจ๊ีปหรือรถตูเ้ป็น
พาหนะท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเอง เป็นตน้ 

บุคลิกภาพตราสินค้ามีความสําคัญต่อการส่ือสารการตลาด เพราะการออกแบบ
แผนการส่ือสารการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากคาํถามท่ีว่า 
“บุคลิกภาพของตราสินคา้น้ีคืออะไร” ซ่ึงคาํตอบท่ีไดจ้ะเป็นหลกัในการพฒันาแผนรณรงคโ์ฆษณา 
(Advertising campaign) ท่ีสอดคลอ้งกนัและสามารถส่ือสารตราสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัอย่างเช่น การวิจยัเร่ืองบุคลิกภาพตราสินคา้โดยบริษทั Whirlpool Corporation (n.d., cited in 
Hanna & Wozniak, 2001) ผูบ้ริโภคไดบ้รรยายถึงบุคลิกภาพตราสินคา้ของเคร่ืองไฟฟ้า Whirlpool 
ว่ามีลกัษณะอ่อนโยน อารมณ์อ่อนไหว เงียบเรียบร้อย นิสัยดี ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ 
ทนัสมยั ร่าเริง และมีความคิดสร้างสรรค์ เปรียบไดก้ับหญิงสาวท่ีมีลกัษณะทนัสมยั อบอุ่น รัก
ครอบครัว และเป็นมิตร ในขณะท่ีบุคลิกภาพของ KitchenAid ซ่ึงเป็นตราสินคา้คู่แข่งมีลกัษณะของ
ผูห้ญิงทาํงานท่ีฉลาด สง่างาม ดูภูมิฐาน ทนัสมยั และมีความคิดกา้วลํ้านาํสมยั งานวิจยัดงักล่าวทาํ
ใหบ้ริษทัฯ ทราบว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้บุคลิกภาพของตราสินคา้ Whirlpool อยา่งไรบา้ง ซ่ึงผลท่ีได้
ถูกนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํคญัในการพฒันาแผนการส่ือสารการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพตรา
สินคา้ 

บุคลิกภาพตราสินคา้ยงัมีประโยชน์ในการสร้างความแตกต่างให้กบัตราสินคา้ ทั้งน้ี
วตัถุประสงคท่ี์อยู่เบ้ืองหลงัการกาํหนดบุคลิกภาพให้กบัตราสินคา้ก็คือ การสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคกับบุคลิกภาพของตราสินคา้ ทาํให้เกิดความรู้สึกผูกพนัโดยมี
จุดมุ่งหมายสําคญัในการก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ และการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเหนือตรา
สินคา้คู่แข่ง และเช่นเดียวกับการโฆษณา บรรจุภณัฑ์สามารถใช้เป็นส่วนสําคญัในการส่ือสาร
บุคลิกภาพตราสินคา้ ทั้งน้ี Underwood (2003) กล่าวว่า บรรจุภณัฑส์ามารถส่ือสารบุคลิกภาพตรา
สินคา้ผา่นทางองคป์ระกอบต่าง ๆ ทั้งทางดา้นโครงสร้างและทางดา้นทศันศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้
สินคา้ สี ตวัอกัษร วสัดุท่ีใช ้รูปทรง ภาพประกอบ ฯลฯ ซ่ึงลว้นส่งผลร่วมกนัถึงการเช่ือมโยงตรา
สินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้บุคลิกภาพของตราสินคา้นั้น ๆ 

Duncan (2002) ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรจุภณัฑแ์ละตรา
สินคา้ไวว้่า บรรจุภัณฑ์สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้และทาํหน้าท่ีนําเสนอ
ขอ้ความทางภาพของตราสินคา้ (Visual impact) เพราะหลายคร้ังท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภครู้สึกคุน้เคยกบับรรจุภณัฑซ่ึ์งเป็นผลมาจากการออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้มีความสอดคลอ้ง 
(Consistency) กบัการออกแบบตราสินคา้ในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทาํใหเ้กิดเป็นขอ้ความทางภาพของ
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ตราสินคา้ (Visual message) ท่ีผูบ้ริโภคจดจาํได ้ตวัอย่างท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี คือ ขวดทรง Contour 
ของ Coca-Cola ซ่ึงไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand icon) ทาํให้จาํเป็นตอ้งมีการคง
รูปภาพขวดน้ีบนบรรจุภณัฑท่ี์เป็นกระป๋องดว้ยเช่นกนั 

ในบริบทของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน  ( Integrated market ing 
communications - IMC) บรรจุภณัฑจ์ดัเป็นช่องทางในการส่ือสารการตลาดท่ีสาํคญัช่องทางหน่ึงท่ี
ใชร่้วมกบัการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น โฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ โดย Duncan 
(2002) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือ IMC ไวว้่าหมายถึง 
กระบวนการในการสร้างและดาํรงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รวมถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสําคญักบั
องคก์รดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีการควบคุมขอ้ความต่าง ๆ ท่ีส่ือสารจากองคก์รไปยงักลุ่มคน
เหล่าน้ีอยา่งมีระบบแบบแผน และมุ่งเนน้ใหเ้กิดการส่ือสารท่ีโตต้อบกนัไปมาระหว่างผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากคาํจาํกดัความดงักล่าว เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการส่ือสารตราสินคา้
กคื็อจุดท่ีผูบ้ริโภคไดส้มัผสักบัตราสินคา้ (Brand contact) ปกติแลว้องคก์รมกัจะใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี
ในการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) กบัลูกคา้มากกว่าท่ีจะเป็นการส่ือสารแบบ
โตต้อบกนัสองทาง (Two- way Communication) กล่าวไดว้า่ การส่ือสารการตลาดในอดีตส่วนใหญ่
แลว้เป็นแบบทางเดียว โดยปัจจุบนั IMC แมจ้ะยงัคงใชก้ารส่ือสารแบบทางเดียว แต่ก็ไดพ้ยายาม
เพิ่มช่องทางการส่ือสารแบบสองทางให้มากข้ึน ซ่ึงเคร่ืองมือการส่ือสารแบบสองทางท่ี IMC ใช ้
ไดแ้ก่ การส่ือสารในรูปแบบของการจดักิจกรรม (Event) การเขา้ไปเป็นผูอุ้ปถมัภ ์(Sponsorships) 
และการเดินสายจดัแสดงสินคา้ (Trade shows) ตลอดจนการติดต่อส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ และ
หมายเลขโทรศพัทโ์ทรฟรี รวมทั้งการใช ้E-commerce และเพิ่มประสิทธิภาพทางดา้นการบริการ
ลูกคา้ ซ่ึงลว้นสนับสนุนให้ลูกคา้และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร (Stakeholders) มีการ
ส่ือสารกนัมากยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 2.15  เคร่ืองมือการตลาดท่ีนิยมใชใ้นการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 
 
ท่ีมา:  Duncan, T. (2002). IMC: Using advertising & promotion to build brands. New York: 

McGraw-Hill, p. 17. 
 

ในฐานะท่ีเป็น Brand contact และเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ บรรจุภณัฑ์มีความสาํคญั
เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นเป็นอนัดบัแรก ดงันั้น บรรจุภณัฑจึ์ง
ตอ้งสามารถก่อใหเ้กิดความประทบัใจตั้งแต่แรกพบ การดึงดูดความสนใจและโนม้นา้วใหผู้บ้ริโภค
ซ้ือสินคา้จึงเป็นหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ในดา้นการตลาด อย่างไรก็ดีภายใตแ้นวคิดการตลาดแบบ
ผสมผสานน้ี นอกเหนือจากการดึงดูดความสนใจแลว้ บรรจุภณัฑย์งัตอ้งทาํหนา้ท่ีร่วมกบัช่องทาง
ในการส่ือสารอ่ืน ๆ ในการส่ือสารตราสินคา้ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลวิธีการใช้สินคา้ ตลอดจนแสดง
ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ท่ีอยู่ภายใน นอกจากน้ี บรรจุภณัฑ์ยงัมกัถูกใชเ้ป็นส่ือในการส่ือสาร
กิจกรรมการตลาดร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ เช่น การแข่งขนัชิงโชค และการลดแลกแจก
แถมต่าง ๆ โดยนกัการตลาดอาจกาํหนดให้มีขอ้ความเก่ียวกบักิจกรรมการตลาด (Tie-in message) 
ปรากฏบนบรรจุภณัฑเ์พื่อเตือนใหผู้บ้ริโภคระลึกถึงกิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงในกรณีน้ีบรรจุภณัฑจ์ะทาํ
หนา้ท่ีเช่ือมโยงขอ้ความการส่ือสารการตลาดต่าง ๆ เขา้กบัสินคา้บนชั้นวาง (Duncan, 2002) 
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ตารางท่ี 2.2  ประเภทของ Brand contact 
 

Nonpersonal contact, One-Way 
Mass media advertising 
Public relations 
Sales promotions 
Specialties 
Merchandising 
Packaging 
Licensing 

Personal contact, Two-Way 
Personal sales 
Direct response marketing 
 
Involved contact, One-and Two-Way 
Events and sponsorships 
Trade shows 
 
Customer-initiated Two-Way contact 
E-commerce 
Customer service 

 
ท่ีมา:  Duncan, T. (2002). IMC: Using advertising & promotion to build brands. New York: 

McGraw-Hill, p. 18. 
 

การใชบ้รรจุภณัฑใ์นการส่ือสารตราสินคา้ไม่จาํกดัอยู่เพียงแต่ในรูปแบบของภาชนะ
สําหรับบรรจุสินค้าประเภท Consumer packaged goods เท่านั้ น หากแต่ยงัสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชก้บัสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น ในธุรกิจแฟชัน่เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์
ในการส่ือสารถึงคุณภาพและภาพลกัษณ์ของสินคา้ ตลอดจนภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และร้านคา้ 
Drake, Spoone และ Greenwald (1992) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์การใชก้ล่องท่ีสวยงามบรรจุสินคา้เส้ือผา้
เพื่อให้สินคา้ดูมีระดบั และแสดงถึงคุณภาพของสินคา้และความเอาใจใส่ของผูป้ระกอบการซ่ึง
สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ และการประยกุตใ์ชถุ้งใส่สินคา้ให้เป็นส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีขนาด
ย่อม (Walking billboard) ทั้ งน้ีเพราะถุงท่ีมีเคร่ืองหมายตราสินค้ามีส่วนในการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และภาพลกัษณ์ของร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้นั้น ๆ ดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นการ
ส่ือสารผา่นทางบรรจุภณัฑแ์บบง่าย ๆ ท่ีใหผ้ลดี 

นักการตลาดจาํนวนมากนิยมใช้บรรจุภัณฑ์เป็นส่ือในการส่ือสารตราสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภค องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง รูปทรง สี ตัวอักษร 
ภาพประกอบ ฯลฯ ลว้นแลว้แต่ถูกออกแบบมาให้สามารถส่งผลโดยรวมถึงความน่าดึงดูดใจของ
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สินคา้ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และสินคา้จาํนวนมากยงัใชบ้รรจุภณัฑ์
เป็นกลวิธีในการสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกดว้ย ในการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เร่ิมตน้จากการ
กาํหนดแนวคิด (Concept) ของบรรจุภัณฑ์ โดยระบุว่าบรรจุภัณฑ์แบบใดเหมาะสมกับสินคา้ 
หลงัจากนั้นจึงกาํหนดในดา้นองคป์ระกอบเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ของบรรจุภณัฑ ์เช่น ขนาด รูปทรง วสัดุ สี 
ตวัอกัษร และเคร่ืองหมายตราสินคา้ การศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของบรรจุภณัฑใ์นดา้นการตลาดจะมี
ส่วนในการกาํหนดและวางแผนการพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ กล่าวไดว้่าทุกองคป์ระกอบ
ของบรรจุภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั (Consistency) ซ่ึงนอกจากจะตอ้งสอดคลอ้งกนัใน
ตวับรรจุภณัฑ์เองแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัการตั้งราคาสินคา้ โฆษณา และองคป์ระกอบ
ทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย ซ่ึงความสอดคลอ้งกนัในทุก ๆ ดา้นน้ีเองท่ีเป็นหลกัสาํคญัของการ
ส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือ IMC 

กล่าวโดยสรุป บทบาทของบรรจุภณัฑ์นอกจากการปกป้องสินคา้ทั้งในช่วงระหว่าง
การจาํหน่ายและการขนส่งเป็นหนา้ท่ีหลกัแลว้ บรรจุภณัฑย์งัทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือสาํคญัในการนาํเสนอ
การส่ือสารตราสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัเป็นส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยและสามารถใชร่้วมกบัการ
ส่ือสารการตลาดแบบอ่ืน ๆ ได้อีกมาก รวมถึงเป็นส่ือการตลาดท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือใน
ร้านคา้โดยการสร้างจุดดึงดูดความสนใจ และใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจ บางคร้ังบรรจุภณัฑ์
กท็าํหนา้ท่ีเป็นมูลค่าเพิ่มใหก้บัตราสินคา้ โดยเฉพาะเม่ือไดรั้บการออกแบบใหส่้งเสริมประโยชน์ใช้
สอยหรือเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัการใชสิ้นคา้ กล่าวไดว้่า บรรจุภณัฑ์เป็นส่ือการตลาดท่ีมี
ลกัษณะพิเศษไม่เหมือนส่ืออ่ืน ๆ อีกทั้งยงัเป็นส่ือท่ีสามารถใชใ้นการนาํเสนอตราสินคา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.3.12  ประเภทของบรรจุภณัฑ ์

ขั้นตอนการบรรจุภณัฑ ์ถึงแมว้่าบรรจุภณัฑจ์ะมีรูปแบบลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป
ตามรูปทรงเรขาคณิต เช่น กล่องมกัเป็นรูปส่ีเหล่ียม ขวดซ่ึงคลา้ยคลึงกบักระป๋อง อาจเป็นรูปกลม 
รูปส่ีเหล่ียม ส่วนพลาสติกอาจผลิตออกมาในรูปลกัษณะใด ๆ ก็ได ้แต่ในทางปฏิบติัแลว้รูปลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑอ์าจแบ่งแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.  Primary Package คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีสัมผสักับผลิตภัณฑ์และเป็นส่ิงท่ีบรรจุ
ผลิตภณัฑ์เอาไว ้พร้อมทั้งทาํหน้าท่ีป้องกนัแก่ผลิตภณัฑ์โดยตรง ตวัอย่างของบรรจุภณัฑ์เหล่าน้ี 
ไดแ้ก่ ขวดยา อาหารกระป๋อง หลอดยาสีฟัน ถุงใส่อาหาร กระดาษห่อขนม เป็นตน้ 

2.  Secondary Package คือ บรรจุภณัฑท่ี์อยู่ถดัออกมา ส่วนใหญ่แลว้บรรจุชั้นท่ี 2 มี
หนา้ท่ีรวบรวมบรรจุภณัฑช์ั้นแรกจาํนวนมากกว่า 2 ช้ินเขา้ดว้ยกนัเพื่อการวางขาย (Display) หรือ
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จดัเป็นหน่วยในการจาํหน่าย ตวัอยา่งของบรรจุภณัฑเ์หล่าน้ี ไดแ้ก่ กล่องกระดาษแขง็ท่ีบรรจุขนม 1 
โหล ฟิลม์หดรัดรูปท่ีรวบรวมสบู่จาํนวนมากเป็นโหลเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ 

3.  Tertiary Package of Shipping บรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการขนส่งปกติและผูซ้ื้อจะไม่ได้
เห็นบรรจุภณัฑ ์เน่ืองจาก Tertiary Package ทาํหนา้ท่ีป้องกนัผลิตภณัฑใ์นระหว่างการขนส่งเท่านั้น 
บรรจุภณัฑท่ี์พบมากท่ีสุด คือ กล่องกระดาษลูกฟูกในบางกรณี Shipping Package น้ีอาจจะใชเ้ป็น 
Display Package ดว้ยกไ็ด ้เช่น กล่องวิทย ุเป็นตน้ (ปุ่น คงเจริญเกียรติ, 2531) 

บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท โดย Kotler (2003) ได้จาํแนก
ประเภทของบรรจุภณัฑอ์อกเป็น 3 ประเภท ประเภทแรก คือ บรรจุภณัฑเ์ฉพาะหน่วย หรือบรรจุ
ภณัฑช์ั้นแรก (Individual package / Primary package) หมายถึง บรรจุภณัฑท่ี์อยูส่ัมผสักบัตวัสินคา้
เป็นชั้นแรก ทาํหนา้ท่ีบรรจุสินคา้เอาไวเ้ฉพาะหน่วยเดียว โดยมีวตัถุประสงคข์ั้นแรก คือ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าในเชิงพาณิชย ์เช่น การกาํหนดให้มีรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะทาํให้มีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะหรือทาํให้มีรูปร่างท่ีเหมาะแก่การจบั ถือ และอาํนวยความสะดวกต่อการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์อยู่
ภายใน พร้อมทั้งทาํหนา้ท่ีปกป้องผลิตภณัฑโ์ดยตรงอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น ขวดและกระป๋องสาํหรับ
บรรจุนํ้ าอดัลม กล่องหรือซองพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารและขนมขบเค้ียว เป็นตน้ ประเภทท่ี
สอง คือ บรรจุภณัฑ์ชั้นใน หรือบรรจุภณัฑ์ชั้นท่ีสอง (Inner package/ Secondary package) เป็น
บรรจุภณัฑท่ี์อยูถ่ดัออกมาเป็นชั้นท่ีสอง มีหนา้ท่ีรวบรวมบรรจุภณัฑช์ั้นแรกเขา้ไวด้ว้ยกนัหรือเป็น
ชุดในการจาํหน่ายรวมตั้งแต่ 2 ช้ินข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือการป้องกนัรักษาสินคา้จากนํ้ า 
ความช้ืน ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอาํนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย 
ตวัอยา่งของบรรจุภณัฑป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ กล่องกระดาษแขง็สาํหรับบรรจุเคร่ืองด่ืมจาํนวนคร่ึงโหล 
ฟิลม์หดรัดท่ีรวมสบู่จาํนวน 1 โหลเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ และประเภทสุดทา้ย บรรจุภณัฑช์ั้นนอกสุด 
(Outer package / Shipping package) คือ บรรจุภณัฑท่ี์เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นการขนส่ง 
โดยมีหน้าท่ีบรรจุและป้องกนัความเสียหายอนัจะเกิดข้ึนในระหว่างการขนยา้ยสินคา้จาํนวนมาก 
หรือใช้ในระบบการคมนาคมขนส่ง ลกัษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ีได้แก่ หีบไม  ้ลงั กล่อง
กระดาษขนาดใหญ่ท่ีบรรจุสินคา้ไวภ้ายใน ภายนอกจะบอกเพียงขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น 
เช่น รหสัสินคา้ เลขท่ี ตราสินคา้ สถานท่ีส่ง เป็นตน้ 

สรุป การออกแบบบรรจุภณัฑ ์นบัว่ามีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นพอสมควรกว่าจะออกมาเป็น
บรรจุภณัฑท่ี์สมบูรณ์แบบน่าซ้ืออนัเป็นการเสริมคุณค่าในตวัสินคา้ ในเบ้ืองตน้ของการออกแบบ
บรรจุภณัฑน์ั้นจึงควรรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประกอบของบรรจุภณัฑว์่าประกอบดว้ยส่วนสาํคญั
อยู่ 2 ส่วน คือ วสัดุและป้ายฉลากสินคา้ รวมทั้ งเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายหลกัของบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
นาํไปสู่หลกัและวิธีการออกแบบ อนัเป็นแนวทางใชพ้ิจารณาในการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์

DPU



 
64

ให้กับสินคา้ เพื่อความก้าวหน้าและมีคุณภาพดีข้ึน สามารถนําไปแข่งขนัในตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศได ้
2.3.13  ความเสียหายอนัอาจเกิดข้ึนต่อผลิตภณัฑซ่ึ์งบรรจุอยูใ่นบรรจุภณัฑ ์

ความเสียหายหลายประการอาจมีสาเหตุจากส่ิงต่าง ๆ กนั ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเฉพาะท่ี
สาํคญั ๆ คือ 

1.  ความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างแรงระหว่างการขนส่งและการ
เคล่ือนยา้ย อาจทาํให้บรรจุภณัฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในแตกหักเสียหาย ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าวสัดุและ
โครงสร้างนั้นไม่สามารถทนทานต่อแรงกระแทกนั้นได ้

2.  การสั่นสะเทือนท่ีเกิดต่อเน่ืองกนันาน ๆ อาจทาํใหเ้กิดความอ่อนลา้ของวสัดุนั้นจน
ถึงกบัร้าวหรือแตกหักได ้การสั่นสะเทือนยงัอาจทาํให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ท่ีบอบบางซ่ึง
ตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ 

3.  การกระทบกระเทือนหรือสั่นสะเทือนรุนแรงเกินไป อาจมีผลให้ของเหลววสัดุท่ี
เป็นผงก่ึงแขง็หกกระจายได ้

4.  การบรรจุภายในท่ีมีการหนุนรับไม่พอดี อาจทาํใหผ้วิวสัดุท่ีอยูติ่ดผนงัภาชนะหรือ
ท่ีติดกบัโครงเสริมอ่ืน ๆ ในภาชนะหรือท่ีติดกบัวสัดุใกลเ้คียงกนัเป็นรอยขีดข่วน หรือเสียหายได ้

5.  การผนึกปากภาชนะไม่มิดชิดอาจทาํใหเ้กิดการร่ัวซึม ทาํให้ผวิดา้นนอกของบรรจุ
ภณัฑเ์สียหายสึกกร่อน เป็นเช้ือรา ฯลฯ นอกจากน้ีการปิดผนึกไม่มิดชิด จะทาํให้ผลิตภณัฑท่ี์บรรจุ
อยูภ่ายในไดรั้บเช้ือโรคและส่ิงสกปรก ทาํใหเ้ส่ือมคุณภาพได ้
2.3.14  การเพิ่มความสาํคญัของการบรรจุภณัฑใ์นปัจจุบนั 

ในปัจจุบนักิจการต่าง ๆ ยอมรับถึงความสําคญัของบรรจุภณัฑ์เพื่อวตัถุประสงคด์งัท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้และไดพ้ยายามใชป้ระโยชน์ของบรรจุภณัฑ์และตรายี่ห้อเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิม
ความสนใจในเร่ืองมาตรฐานการบรรจุภณัฑม์ากข้ึนอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามปัจจยัสาํคญัประการหน่ึง
ท่ีทาํใหบ้รรจุภณัฑก์ลายมาเป็นส่ิงสาํคญัของงานดา้นการตลาด ก็เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึน 
การมีบริการแบบช่วยตวัเอง (Self-service) การขายโดยใชเ้คร่ืองอตัโนมติั ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้บรรจุ
ภณัฑต์อ้งทาํหนา้ท่ีมากข้ึนและบรรจุภณัฑย์งัตอ้งมีบทบาทต่อการขายในขณะท่ีเกิดการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ข้ึน เพราะไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะนาํสินคา้ไปวางแสดงตามร้านคา้และทาํใหลู้กคา้
พึงพอใจและพร้อมตดัสินใจซ้ือ ดังนั้น ทั้งผูผ้ลิตและผูข้ายอาจตอ้งยอมเสียค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง
เพ่ือให้ไดบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมท่ีจะจดัวางบนชั้นวางของหรือตูโ้ชวสิ์นคา้และดึงดูดผูบ้ริโภคให้
สนใจ 
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ดงันั้น ในปัจจุบนัการบรรจุภณัฑ์จึงกลายเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัสําหรับธุรกิจ
และการพฒันาบรรจุภณัฑ์อย่างรวดเร็วน่ีเองทาํให้อุตสาหกรรมตอ้งเผชิญกบัปัญหาความลา้สมยั 
เน่ืองจากการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หม่ ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและไม่จบส้ิน จะพบว่ามีวสัดุใหม่ ๆ ท่ี
นาํมาใชท้าํบรรจุภณัฑแ์ทนของเก่าอยูเ่สมอ ทั้งชนิด ขนาด รูปร่าง ฯลฯ รวมทั้งการออกแบบรูปทรง
และการพฒันาทางวิชาการเพื่อการบรรจุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ 

จากการเพ่ิมความสาํคญัของบรรจุภณัฑด์งักล่าว จึงเห็นไดว้่าความรับผิดชอบของงาน
ดา้นน้ีซ่ึงตกเป็นภาระของผูบ้ริหารในระดบัสูงท่ีจะร่วมมือกบัหลาย ๆ ฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิตก็ตอ้ง
ตดัสินใจเก่ียวกับลกัษณะของบรรจุภัณฑ์ท่ีจะมีผลต่อช่วงการดาํเนินการผลิต ตน้ทุนการผลิต 
วตัถุดิบ ตลอดจนเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต ฯลฯ ส่วนฝ่ายการเงินจะตดัสินใจเร่ืองความ
เส่ียงทางดา้นการลงทุน ตน้ทุนการผลิต ฯลฯ และขณะเดียวกนัฝ่ายการตลาดจะตดัสินใจเก่ียวกบั
การตั้งราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการจาํหน่าย การโฆษณา เป็นตน้ 

ดงันั้นจึงพอสรุปไดว้่า เหตุผลประการสําคญัท่ีทาํให้เกิดความสนใจและเป็นเหตุให้
ผูบ้ริหารหนัมาใหค้วามสาํคญัแก่งานดา้นการบรรจุภณัฑ ์กคื็อ 

1.  เหตุผลทางดา้นการผลิต (Production) 
2.  เหตุผลทางดา้นการเงิน (Finance) 
3.  เหตุผลทางดา้นการตลาด (Marketing) 
นอกจากเหตุผลใหญ่ ๆ ทั้ง 3 ประการท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ ในปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้

ทางวิชาการและแนวความคิดดา้นการตลาด (Marketing oriented or marketing concept) ใหม่ ๆ ได้
เกิดข้ึนใหม่เร่ือย ๆ เช่น ธุรกิจไดเ้ร่ิมหนัมาใหค้วามสนใจกบัสภาพแวดลอ้มและสังคมส่วนรวมมาก
ยิ่งข้ึน เช่น พยายามใชว้สัดุสําหรับการบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่เป็นพิษและง่ายต่อการทาํลาย การแสดง
รายละเอียดหรือคุณสมบติัอยา่งชดัเจนและตรงตามความเป็นจริง เป็นตน้ 

โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูก เพื่อเปรียบเทียบกบัสินคา้
ประเภทเดียวกนั แต่หากไดม้าพิจารณารายละเอียดอยา่งลึกซ้ึง การท่ีสินคา้ประเภทเดียวกนับางชนิด
ราคาแพงกว่าอาจเป็นเพราะบรรจุภณัฑ์ท่ีใชมี้คุณลกัษณะบางอย่างเป็นพิเศษ ปัญหาในการบรรจุ
ภณัฑซ่ึ์งมีผลไปกระทบต่อราคาสินคา้ดูคลา้ยบรรจุภณัฑก์ลายเป็นตวัเพิ่มค่าใชจ่้ายไป ฉะนั้นจึงตอ้ง
มีการทาํความเขา้ใจและยอมรับถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากราคาตน้ทุนท่ีสูงข้ึนน้ีดว้ย การพิจารณา
เก่ียวกบับรรจุภณัฑจึ์งตอ้งมีหลกัเกณฑเ์พื่อใชเ้ป็นหลกัประกอบในการตดัสินใจเช่นกนั  

 
 
 

DPU



 
66

2.3.15  ผลกระทบของบรรจุภณัฑต่์อเศรษฐกิจและสงัคม 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมอนัเน่ืองมาจากบรรจุภณัฑ ์มีดงัน้ี 
1.  ช่วยป้องกนัความเสียหายของผลผลิต บรรจุภณัฑจ์ะกลายเป็นขยะทนัทีหลงัจากท่ี

สินคา้ถูกเปิดออกและนาํไปใชง้านแลว้ แต่แทท่ี้จริงแลว้บรรจุภณัฑ์ทาํหน้าท่ีของตวัมนัเองอย่าง
สมบูรณ์แลว้คือ คุม้ครองป้องกนัสินคา้ท่ีบรรจุอยู่ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย ถา้หากว่าสินคา้
ปราศจากบรรจุภณัฑห์นา้ท่ีในการคุม้ครองสินคา้ของบรรจุภณัฑก์็จะหมดไป ผลท่ีเกิดข้ึนคือความ
เสียหายในปริมาณมหาศาลเน่ืองจากเช้ือจุลินทรียร์วมถึงการขนถ่ายและขนส่ง 

2.  ใชป้ระโยชน์จากส่วนเหลือท้ิงได ้การแปรรูปบรรจุผลิตภณัฑอ์าหารในโรงงาน
ใหญ่ ๆ นั้น ทาํให้เกิดส่วนเหลือท้ิงในปริมาณท่ีมากต่อการท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในส่วนอ่ืน อนั
เป็นวตัถุพลอยได ้เช่น เปลือกและแกนสปัปะรดในการผลิตสัปปะรดกระป๋อง หรือส่วนเหลือท้ิงใน
การบรรจุปลากระป๋อง จึงมกัมีการคน้ควา้วิจยัเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป เช่น การนาํมาทาํปุ๋ย 
หรือตน้มนัสาํปะหลงันาํไปหมกัเป็นอาหารสตัวเ์หล่าน้ี เป็นตน้ ซ่ึงนบัว่าเป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจไม่นอ้ย 

3.  ช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นการผลิตและการขนส่ง ค่าจา้งแรงงานนั้นนบัว่าเป็นส่วนท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและไดเ้พิ่มข้ึนสูงมากกว่าค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืน อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงมกัจะหาวิธีการ
เพื่อลดค่าใชจ่้ายโดยใชเ้คร่ืองบรรจุอตัโนมติัท่ีมีความเร็วสูง บรรจุภณัฑท่ี์มีนํ้ าหนกัเบาและรูปแบบ
กะทดัรัดจะช่วยลดค่าขนส่ง ลดปริมาณและความเสียหายในการขนส่ง การประหยดัค่าใชจ่้ายส่วนน้ี
จึงเป็นการใชเ้งินในการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งในอตัรา
ค่อนขา้งสูง 

4.  ช่วยลดราคาขายปลีกของสินคา้ ในเมืองใหญ่ ๆ ระบบการจาํหน่ายสินคา้แบบช่วย
ตวัเองนั้น สินคา้แทบทุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์อาหารจะบรรจุในบรรจุภณัฑ์ดว้ยปริมาณคงท่ี 
โดยไม่ตอ้งอาศยัคนขายชัง่และบรรจุจึงเป็นการประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือ ดงันั้น การจาํหน่าย
สินคา้ในระบบน้ีจึงช่วยให้สินคา้ในปริมาณน้อยสามารถบรรจุในบรรจุภณัฑ์ประเภทบลิสเตอร์ 
หรือสกินแพคได ้และช่วยลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ร้านคา้ในการจา้งคนขาย ทาํใหค้นซ้ือสามารถซ้ือสินคา้
ไดถู้กลง 

5.  เพิ่มเงินตราของประเทศจากการส่งออกสินคา้เพื่อการส่งออก มกัจะไดรั้บการดูแล
และใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม ปัจจุบนัภาพรวมของสินคา้ส่งออก 10 อนัดบัแรกของไทยไดเ้ปล่ียน
จากสินคา้เกษตรเป็นสินคา้อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั ดงัน้ี 1) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 2) ส่ิงทอ 3) อญั
มณีและเคร่ืองประดบั 4) รองเทา้และช้ินส่วน 5) อาหารทะเลกระป๋อง 6) ผลิตภณัฑ์พลาสติก 7) 
ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป 8) เคร่ืองเดินทาง 9) ของเด็กเล่น 10) เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน สินคา้แต่
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ละประเภทตอ้งการบรรจุภณัฑ์เพื่อคุม้ครองในการขนส่ง เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา้ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดงันั้น การพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมจะช่วยให้
สามารถขนส่งสินคา้ไดป้ริมาณสูง ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นดา้นราคาอีกดว้ย บรรจุภณัฑจึ์ง
มีส่วนช่วยในการนาํเขา้เงินตราจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของเศรษฐกิจของประเทศ 

6.  สร้างความสะดวกให้ผูบ้ริโภค ปัจจุบนัผูห้ญิงทาํงานนอกบา้นมากข้ึน บรรจุภณัฑ์
ช่วยประหยดัเวลาในการประกอบอาหาร เช่น อาหารท่ีอุ่นไดด้ว้ยไมโครเวฟ สารใชใ้นการลา้งทาํ
ความสะอาดและรีดผา้ สะดวกและยงัทาํใหป้ระหยดัเวลาซกัดว้ย 

7.  การคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าผูบ้ริโภคมีสิทธิอนัชอบถึงการ
ซ้ือสินคา้ โดยไม่ถูกหลอกลวง จึงมีองคก์รของรัฐท่ีทาํหน้าท่ีดูแลในเร่ืองน้ี รวมทั้งดา้นการบรรจุ
ภณัฑ ์ดา้นกฎหมายและพระราชบญัญติัต่าง ๆ ค่อนขา้งจะเขม้งวด โดยจะตอ้งระบุนํ้ าหนกับรรจุ ช่ือ 
และท่ีอยูข่องผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่าย 

8.  มีโอกาสในการเลือกซ้ือเพิ่มข้ึน เน่ืองจากไดมี้การพฒันาการบรรจุภณัฑใ์ห้ดีข้ึน 
ผูบ้ริโภคจึงมีสิทธิในการเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามท่ีตนชอบ การบรรจุภณัฑจึ์งช่วยให้เราสามารถซ้ือ
สินคา้ไดห้ลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ ถา้ปราศจากส่ิงบรรจุภณัฑแ์ละจะทาํใหเ้กิดการจาํกดัขอบเขต
ในการเลือกซ้ือ 

9.  ดา้นสาธารณสุข การบรรจุภณัฑมี์ส่วนสาํคญัต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑ์ยาและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการแพทย ์สารพิษ และ
สินคา้อนัตราย กฎหมายเหล่าน้ีจะเป็นตวักาํหนดบรรจุภณัฑ์ถึงความปลอดภยั อนัประกอบดว้ย
ฉลากท่ีตอ้งระบุ วนัท่ี ส่วนผสม และคุณค่าทางโภชนาการรวมทั้งคาํเตือนและคาํแนะนาํ  

สรุป บรรจุภณัฑปั์จจุบนันบัเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งต่อผลิตภณัฑ ์เพราะเป็นตวัห่อหุ้ม
คุม้ครองป้องกนัผลิตภณัฑใ์นระหว่างการขนยา้ยและการเก็บรักษาผลิตภณัฑซ่ึ์งบรรจุภณัฑน้ี์ไดมี้
วิวฒันาการเร่ือยมาจากบรรจุภณัฑใ์นอดีต โดยการใชว้สัดุท่ีหาไดจ้ากธรรมชาติ เช่น ใบไม ้ตน้ไผ ่
ลาํตน้หวาย เป็นตน้ นาํมาจกัสานเป็นกระบุง ตะกร้า ในปัจจุบนัความเจริญทางเทคโนโลยีไดมี้
ความก้าวหน้าสูงข้ึน มีการคิดค้นวสัดุสังเคราะห์ใหม่ ๆ มาก เพื่อนํามาทดแทนวสัดุเก่า เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและรักษาผลิตภณัฑใ์หป้ลอดภยัจากความเสียหายในระหว่างการขนส่ง 
บรรจุภัณฑ์จึงได้กลายเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัยิ่งสําหรับธุรกิจด้านการตลาด ดังนั้ น การ
พิจารณาเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์จึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัหลกัเกณฑ์และเหตุผลถึงงานดา้นการบรรจุ
ภณัฑ์เป็นสําคญั เพื่อเป็นแนวคิดในการตดัสินใจในดา้นการตลาด รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อสังคม
และเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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2.3.16  ส่วนประกอบของบรรจุภณัฑ ์
ปัจจุบนัในดา้นการส่งเสริมการขายสินคา้มิไดโ้ฆษณาถึงคุณสมบติัของสินคา้ เพื่อผล

ทางการจาํหน่ายเท่านั้น แต่ไดน้าํเอาบรรจุภณัฑม์าเป็นส่วนเก้ือหนุน ดงัจะเห็นไดจ้ากบรรจุภณัฑ์
ของสินคา้แต่ละชนิดมีการพฒันาและแข่งขนักนัมาก ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ เพราะ
ผูผ้ลิตไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการบรรจุภณัฑว์่ามีส่วนส่งเสริมการขายสินคา้ และมีเอกลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นง่ายต่อการจดจาํ จึงไดมี้การนาํเอาบรรจุภณัฑใ์หม่ ๆ เขา้มา เช่น รูปทรงขวดแบบใหม่ ฝา
ปิดเปิดแบบใหม่ เป็นตน้ โดยทัว่ไปบรรจุภณัฑจ์ะประกอบดว้ยส่วนประกอบสาํคญั 2 ส่วน คือ 

1.  วสัดุท่ีใชป้ระกอบข้ึนเป็นตวับรรจุภณัฑ ์เช่น โลหะ แกว้ กระดาษ พลาสติก ฯลฯ 
ซ่ึงผลิตออกมาในรูปของกระป๋อง ขวด กล่อง ซอง ถุง ฯลน 

2.  ป้ายฉลากสินคา้ (Labels) เป็นส่วนแสดงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัตวัสินคา้ อนัเป็น
ขอ้มูลท่ีให้แก่ผูบ้ริโภค อาทิเช่น ตรายี่ห้อ (Brands) ช่ือ ชนิดของผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต 
ส่วนผสม คุณสมบติั ปริมาตรหรือนํ้าหนกัสุทธิ วนัท่ีผลิต / วนัหมดอาย ุวิธีการใชแ้ละสรรพคุณ (ถา้
มี) ขอ้ควรระวงั ช่ือท่ีอยูข่องผูผ้ลิต (หรือผูบ้รรจุหรือผูแ้ทนจาํหน่าย กรณีสินคา้นาํเขา้) ราคา 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้ นมี
จุดมุ่งหมายหลกั 4 ประการ คือ 

1.  เพื่อเป็นการป้องกนัและรักษาคุณภาพของสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์
2.  เพื่อความสะดวกในการนาํส่ง และในการนาํผลิตภณัฑอ์อกใช ้
3.  เพื่อเป็นตวักลางในการส่ือสารรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
4.  เพื่อผลทางดา้นการส่งเสริมการขาย 
จากความสําคญัของจุดมุ่งหมายหลกัทั้ง 4 ประการตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ การท่ีจะมา

พจิารณาดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ยงัตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่อไปน้ีดว้ย คือ 
1.  ประเภทของสินคา้ (อาหาร เคร่ืองด่ืม ยา ผลิตภณัฑ)์ ในการท่ีจะออกแบบบรรจุ

ภณัฑไ์ดน้ั้นตอ้งทราบถึงประเภทของสินคา้วา่เป็นสินคา้ประเภทใดเสียก่อน เช่น เป็นสินคา้ประเภท
อาหาร ผกัผลไม ้เคร่ืองด่ืม ยา หรือผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การวางแผนการออกแบบบรรจุภณัฑต่์อไป 

2.  วิธีการบรรจุ (ขนาด รูปทรง นํ้าหนกั) กรรมวิธีในการบรรจุผลิตภณัฑน์บัเป็นส่วน
หน่ึงขององคป์ระกอบในการพิจารณาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เน่ืองจากสินคา้แต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกนัทั้งในดา้นรูปทรง ขนาด นํ้ าหนัก บางประเภทอาจมีลกัษณะเป็นของเหลว หรือ
แปรเปล่ียนรูปทรงไดอิ้สระ ดงันั้น จึงตอ้งคาํนึงถึงวิธีการบรรจุดว้ยวา่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดประกอบอีก
หรือไม่ รูปทรงของบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งสอดคลอ้งไปกบักรรมวิธีการบรรจุดว้ย 
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3.  การเก็บรักษา (สถานท่ีจาํหน่าย พฤติกรรมของผูบ้ริโภค) ในการเก็บรักษาสินคา้
หรือผลิตภณัฑน์ั้นมีผลต่อการพิจารณาออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยจะตอ้งคาํนึงถึงอายุของสินคา้แต่
ละชนิด (ในกรณีท่ีเป็นอาหาร) และปฏิกิริยาระหว่างสินคา้กบัตวับรรจุภณัฑ์ เช่น เกิดสนิมหรือ
พลาสติกบางชนิดอาจมีสารเคลือบเคมีละลายติดในอาหารได ้และการเก็บรักษาในบรรจุภณัฑน์ั้น
สามารถคุม้ครองสินคา้จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสมบูรณ์หรือไม่ 

4.  การขนส่ง (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ) นอกเหนือจากองคป์ระกอบดงักล่าวแลว้ 
การออกแบบบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งคาํนึงถึงขั้นตอนของการขนส่งและทราบว่าสินคา้ไดรั้บการขนส่ง
อยา่งไร จะมีส่วนไดรั้บการกระทบกระแทกมากนอ้ยเพียงใด จึงสามารถพิจารณาเลือกใชว้ตัถุดิบท่ี
จะนาํมาทาํเป็นบรรจุภณัฑ ์รวมทั้งรูปทรงของบรรจุภณัฑน์ั้น ๆ ได ้
2.3.17  หลกัและวิธีการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

ในการออกแบบบรรจุภณัฑน์ั้น อาจจะแบ่งวิธีการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
1.  การออกแบบลกัษณะโครงสร้าง (Construction Design) หมายถึง วิธีการกาํหนด

รูปลกัษณะโครงสร้างวสัดุท่ีใช ้กรรมวิธีการผลิตตลอดจนการขนส่ง การเก็บรักษาผลิตภณัฑแ์ละ
บรรจุภณัฑ์นั้น ตั้งแต่สถานท่ีผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค ดงันั้น การออกแบบลกัษณะโครงสร้างจะ
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบรูปทรงของบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัสินคา้และการใชง้าน การเลือกมิติ
ของกล่องให้เหมาะสมกบัสินคา้และระบบการลาํเลียงขนส่ง การเลือกใช้วสัดุทาํบรรจุภณัฑ์ท่ีมี
คุณสมบติัอนัเหมาะสมและมีความเขา้กนัไดก้บัตวัสินคา้ ส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีผูอ้อกแบบบรรจุภณัฑ์
ควรทาํการศึกษาคุณสมบติัของวสัดุ และบรรจุภณัฑร์วมทั้งคุณสมบติัของสินคา้ท่ีจะมาบรรจุและ
วิธีการลาํเลียงขนส่งเสียก่อน จึงจะทาํให้การออกแบบหรือการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  

ในบรรดาวสัดุท่ีใช้ทาํบรรจุภัณฑ์นั้ น “กระดาษ” นับได้ว่ามีการนําไปใช้มากท่ีสุด 
เพราะในจาํนวนท่ีนาํมาทาํบรรจุภณัฑก์ว่าร้อยละ 40 เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากกระดาษ เหตุผลก็คือ 
1) เม่ือใชง้านแลว้สามารถนาํกลบัมาเขา้กระบวนการผลิตใหม่ได ้2) การตกแต่งสามารถใหส้วยงาม
ดว้ยระบบการพิมพซ่ึ์งทาํไดง่้ายและประหยดัราคา โดยทัว่ไปกระดาษจะยอมให้ไอนํ้ าและก๊าซซึม
ผา่นไดดี้ เสียความแขง็แรงไดง่้ายเม่ือถูกความช้ืนมาก ๆ คุณสมบติัทางกายภาพของกระดาษแต่ละ
ประเภทจะต่างกนัไปจึงตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัการใชง้าน คุณสมบติัท่ีควรคาํนึงถึงในการ
พิจารณาเลือกใชก้ระดาษ ซ่ึงอาจแบ่งออกตามลกัษณะความตอ้งการในการใชง้านไดอ้ย่างกวา้ง ๆ 
คือ คุณสมบติัทางดา้นแสง คุณสมบติัทางดา้นความแข็งแรง คุณสมบติัทางดา้นการดูดซึม และ
ตา้นทานส่ิงต่าง ๆ คุณสมบติัของกระดาษเหล่าน้ีมกัจะกาํหนดไวเ้ป็นค่าตวัเลข ทาํให้สามารถ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบได ้นอกเหนือจากคุณสมบติัเหล่าน้ีแลว้ จะพบว่ากระดาษทุกประเภท
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จะตอ้งมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบันํ้าหนกัมาตรฐาน ถึงแมว้า่คุณสมบติัน้ีไม่ไดเ้ป็นคุณสมบติัท่ีจะนาํไปใช้
งานไดโ้ดยตรง แต่ก็มีความสัมพนัธ์กนักบัคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก ในกระดาษชนิดเดียวกนั 
ความแขง็แรงของกระดาษจะเพิ่มข้ึนเม่ือนํ้ าหนกัมาตรฐานเพ่ิมข้ึน จึงใชใ้นการแบ่งชั้นคุณภาพของ
กระดาษและในการเลือกใชก้ระดาษนั้น จึงมกัเปรียบเทียบคุณสมบติัท่ีตอ้งการโดยใชร้ะดบันํ้ าหนกั
มาตรฐานเดียวกนัเป็นเกณฑต์ดัสินเสมอ 

อย่างไรก็ตามผู ้ใช้งานควรระลึกไว้เสมอว่า  คุณสมบัติของกระดาษนั้ นต่างมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ผูใ้ชค้วรพยายามเลือกทางสายกลางผสมผสานกนัระหว่างคุณสมบติั
หลาย ๆ ประการ เพื่อใหไ้ดก้ระดาษท่ีมีคุณสมบติัดีท่ีสุดสาํหรับความตอ้งการใชง้านของเรา  

2.  การออกแบบกราฟิก หรือลวดลายบนบรรจุภณัฑ์ (Graphic Design) หมายถึง 
วิธีการกาํหนดลกัษณะตลอดจนรายละเอียดของลวดลายบนบรรจุภณัฑ์ในอนัท่ีจะมีผลทางดา้น
จิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค เช่น ดึงดูดความสนใจ ทราบถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภณัฑห์รือสินคา้
นั้น เป็นการสร้างบุคลิกลกัษณะพิเศษของสินคา้อนัจะนาํมาซ่ึงความทรงจาํของผูบ้ริโภค ทั้งหมดน้ี
ก็โดยอาศยัเทคนิคในการออกแบบ ขอ้ความโฆษณา สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายการคา้ ตลอดจน
การใหสี้สันต่าง ๆ ประกอบกนั จากวิธีดงักล่าวแลว้ ก่อนท่ีจะทาํการออกแบบ ก็ตอ้งมีการพิจารณา
และศึกษาสภาวะของตลาด อุปนิสัยของผูบ้ริโภครวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น เพศ อาย ุ
ฐานะ การศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ์ของเดิมหรือคู่แข่งขนัใน
ตลาด ความเป็นไปไดใ้นดา้นเทคนิค การผลิต การวางจาํหน่ายยอดการจาํหน่ายของสินคา้น้ี เพื่อจะ
ไดว้งนโยบายไดถู้กตอ้ง ในการท่ีจะออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

อยา่งไรก็ตามการออกแบบกราฟิกท่ีดีนั้น จึงควรตอ้งพิจารณาการออกแบบทั้งส่วนใน
กบัส่วนนอกใหมี้ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น เราจึงตอ้งแบ่งการทาํงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบลวดลายสีสัน ซ่ึงทั้ง 2 อยา่งน้ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และ
เก่ียวเน่ืองกนัดว้ย การออกแบบกราฟิกจึงเป็นการกาํหนดคุณลกัษณะ รายละเอียดในรูปลกัษณ์ของ
งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ อนัเช่ือมโยงจินตนาการให้ผูพ้บเห็นเกิดความรู้สึกไปในทางท่ีดี 
ดึงดูดความสนใจ เกิดมโนภาพสรรพคุณสินคา้ และกระตุน้ให้เกิดความทรงจาํในผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 
โดยใช้หลกัการง่าย ๆ ดังน้ี สีสัน (Color) เคร่ืองหมาย (Logo & Symbol) การวางรูปตวัอกัษร 
(Letter) ถอ้ยคาํพดู (Slogan)  

หลกัเกณฑ์ในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์น้ี นอกจากจะใชดุ้ลยพินิจ ทฤษฎี
องคป์ระกอบศิลป์ ทฤษฎีสี และแฟคเตอร์อ่ืน ๆ มาประกอบแลว้ ยงัตอ้งมีการใชห้ลกัเกณฑ์ทาง
วิชาการดา้นอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบดว้ยการจะใชไ้อเดียของนกัออกแบบกราฟิกแต่เพียงผูเ้ดียวยงัไม่
เพียงพอ การทาํงานของนกัออกแบบซ่ึงเป็นกลุ่มรูปบริษทัจะตอ้งมีการกลัน่กลองประชุมพิจารณา
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ร่วมกนัเพื่อพยายามหาจุดบกพร่องจนถึงขั้นสุดทา้ยท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์แลว้ยงัมีการสุ่ม
ทดลองตลาด ทาํแบบจาํลองท่ีมีลวดลาย สีสนัของบรรจุภณัฑ ์เพื่อทาํวิจยัผูบ้ริโภคเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์และเป็นท่ียอมรับกบัผูบ้ริโภคในตลาดสินคา้อีกดว้ย  
2.3.18  วสัดุท่ีนิยมใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ ์

การบรรจุภณัฑเ์ป็นปัจจยัสาํคญัในการท่ีผลิตภณัฑจ์ะออกจากแหล่งผลิตไปยงัผูบ้ริโภค
ไดน้ั้น วสัดุท่ีใชใ้นการหีบห่อจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัรองรับผลิตภณัฑท่ี์บรรจุอยูภ่ายในรวมกนัเป็นกลุ่ม 
ดังนั้ น บรรจุภัณฑ์จึงต้องประกอบด้วยวัสดุนานาชนิด ซ่ึงทําหน้าท่ีบรรจุป้องกันและนําส่ง
ผลิตภณัฑ์ ในสมยัโบราณวสัดุท่ีใช้ทาํบรรจุภณัฑ์จะเป็นวสัดุชนิดเดียวลว้น ๆ จากความเจริญ
ทางดา้นเทคโนโลย ีจึงทาํใหว้ิวฒันาการในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพกาลเวลาวสัดุบรรจุ
ภณัฑ์จึงประกอบดว้ยชั้นของวสัดุต่าง ๆ หลายชนิด เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายในการใชง้านไดดี้
ยิง่ข้ึน เช่น กระดาษเคลือบดว้ยพลาสติก โลหะเปลวอลูมิเนียมเคลือบดว้ยพลาสติก เป็นตน้ วสัดุท่ี
นิยมใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ ์สามารถแบ่งออกได ้4 ชนิด คือ 1) ไมแ้ละเยือ่ 2) แกว้ 3) โลหะ และ 
4) พลาสติก 

ลงัไมแ้ละกระบะ ท่ีใชใ้นการขนยา้ยสินคา้จาํนวนมาก ๆ เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บความ
นิยมใชม้านานนบัปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งสินคา้จาํนวนมากเพ่ือการส่งออก โดยทัว่ไปแลว้
ไมแ้ละเยือ่เป็นวสัดุท่ีประหยดัและไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีลงทุนมาก 

กระดาษ เป็นผลผลิตเยื่อไมอ้าจจะอยู่ในรูปของกระดาษเหนียว กระดาษแกว้ หรือ
กระดาษแขง็ สามารถนาํมาแปรรูปเป็นถุง กล่องกระดาษแขง็ กล่องกระดาษลูกฟูก ตามสภาพความ
เป็นจริงแลว้ตวักระดาษเองไม่สามารถปกป้องผลิตภณัฑไ์ดม้ากนกั หากแต่มีคุณสมบติัแปรรูปได้
ง่าย พิมพไ์ดส้วยงามและราคาถูกเน่ืองจากวสัดุหาไดง่้าย สามารถปลูกทดแทนไดแ้ละสามารถ
นาํมาใชใ้หม่ (Reuse) หรือนาํมาผลิตใหม่ได ้(Recycle) (ปุ่น คงเจริญเกียรติ, 2531 : 47)  

กล่องกระดาษแขง็ ท่ีนิยมใชส้าํหรับการบรรจุภณัฑต่์าง ๆ จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท 
คือ กล่องพบัได ้(Folding Carton) และกล่องคงรูป (Rigid หรือ Set Up Box) 

1.  กล่องพบัได ้เป็นกล่องท่ีทาํจากกระดาษแขง็ซ่ึงสามารถทบัรอยบนกระดาษและข้ึน
รูปให้ทรงตวัไดเ้ม่ือตอ้งการ ในการขนส่งและเก็บรักษาสามารถพบัแบนไดท้าํให้ประหยดัเน้ือนท่ี
และตน้ทุนการผลิตตํ่าลง กล่องพบัแบนสามารถตกแต่งให้สวยงามไดห้ลายวิธีทั้งในดา้นลวดลาย
ความละเอียดของการพิมพ ์และรูปแบบของกล่อง ขนาดของกล่อง กระดาษพบัไดส่้วนใหญ่จะไม่
ใหญ่นกัและจุนํ้ าหนกัไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม เน่ืองจากความหนาของกระดาษแขง็ท่ีใชท้าํกล่องจาํกดั
ไว ้กล่องชนิดน้ีนิยมใชเ้ป็นบรรจุภณัฑส์าํหรับวางขายมาก เพราะมีลกัษณะท่ีสามารถดึงดูดใจผูซ้ื้อ
ไดดี้ อาจนาํวสัดุอ่ืนมาตกแต่งประกอบ เช่น พลาสติก เพื่อให้มองเห็นสินคา้ภายในได ้ประเภท
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ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุในกล่องประเภทน้ีมีกว้างขวาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร ของเล่น ยา 
เคร่ืองสาํอาง และของใชใ้นบา้น เป็นตน้ 

กล่องพบัไดจ้าํแนกออกไดเ้ป็นหลายแบบดงัน้ี 
1.1  แบบถาด (Tray Type) ประกอบดว้ยแผน่ท่ีพบัดา้นขา้งหรือหวัทา้ยชนกนัเป็นรูป

ถาด อาจมีฝาในตวัหรือแยกต่างหากก็ได ้ส่วนมุมของถาดอาจยึดต่อดว้ยกนัโดยใชก้าว แถบกาว 
ลวดเยบ็ หรือเก่ียวดว้ยแผน่โลหะเลก็ ๆ หรือปิดผนึกดว้ยความร้อน 

1.2  แบบหลอดหรือตะเขบ็ขา้ง (Tubular หรือ Side-Seamed Type) เป็นกล่องท่ีพบั
ไดแ้ละติดกาวตลอดแนวรอยต่อดา้นขา้งเพ่ือทาํเป็นหลอดทรงเหล่ียม การข้ึนรูปก่อนทาํการบรรจุ
มกัใชเ้คร่ืองจกัร ส่วนของฝาและกน้กล่องอาจติดกาวหรือสอดภายใน 

1.3  แบบพิเศษ (Special Construction) กล่องเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัระบบของการหีบห่อ 
แผน่กล่องจะพบัและติดกาวโดยเคร่ืองจกัร ซ่ึงบรรจุสินคา้ลงกล่อง เช่น กล่องบรรจุยาสูบ กล่องห้ิว
บรรจุขวดและกระป๋อง เป็นตน้ 

2. กล่องคงรูป เป็นกล่องท่ีทาํจากกระดาษแขง็ท่ีมีความคงรูปสูง มกัมีความหนา
ระหว่าง 0.5-3.1 มม. เป็นกล่องชนิดทาํสําเร็จเป็นรูปร่างพร้อมท่ีจะใชง้าน ดงันั้นในการเก็บหรือ
ขนส่งจึงไม่อาจพบัเป็นแผ่นแบบราบได ้กล่องชนิดน้ีคุม้ครองสินคา้ภายในไดดี้ แต่มีท่ีใชน้อ้ยกว่า
กล่องแบบพบัได ้รูปแบบของกล่องคงรูปท่ีนิยมใชส่้วนใหญ่ คือ Telescope ซ่ึงจาํแนกเป็น  

Full Telescope เป็นแบบฝากล่องคลุมตวักล่องมิดพอดี  
Partial Telescope เป็นแบบท่ีฝากล่องคลุมตวักล่องทางดา้นบนเพียงบางส่วน 
ส่วนมากแลว้กล่องคงรูปมกัมีรูปแบบดดัแปลงไปจากแบบพื้นฐาน เช่น ทรงกลม รูป

หัวใจ ฝากล่องมีบานพบัเปิดปิด เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการใชว้สัดุอ่ืนประกอบเป็นกล่อง เช่น ตวักล่อง
เป็นกระดาษแขง็แต่ฝากล่องเป็นพลาสติก เป็นตน้ 

กล่องกระดาษลูกฟูก มีคุณสมบติัสําคญัท่ีนิยมใชอ้นับ่งช้ีถึงความแข็งแรงของกล่อง
ประเภทน้ีมีอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  การตา้นแรงดนัทะลุของแผ่นลูกฟูก คุณสมบติัของการตา้นแตงดนัทะลุเป็นส่ิง
สาํคญัท่ีบ่งช้ีคุณสมบติัของกล่องเก่ียวกบัความสามารถในการรับนํ้ าหนักของสินคา้ โดยกล่องไม่
แตก เสียหาย หรือฉีกขาด 

2.  การตา้นแรงกดของกล่อง คุณสมบติัการตา้นแรงกดของกล่องเป็นคุณสมบติัของ
กล่องท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการเรียงซอ้นกนัไดโ้ดยไม่ทาํใหก้ล่องยบุตวัเสียหาย คุณสมบติัการตา้น
แรงกดน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีไดรั้บความสาํคญัมากข้ึนโดยลาํดบั 
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ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกนั้ น  จะต้องพิจารณาคุณสมบัติและ
ความสาํคญัโดยการลาํดบัก่อนหลงัซ่ึงข้ึนอยู่กบัธรรมชาติของสินคา้ท่ีจะบรรจุ สินคา้บางประเภท
สามารถรับแรงกดไดด้ว้ยตวัเอง เช่น ผลิตภณัฑท่ี์บรรจุในขวด กระป๋อง ผลิตภณัฑห์นงัสือ เป็นตน้ 
บรรจุภณัฑสิ์นคา้เหล่าน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการตา้นแรงกดสูงมากนกั แต่กล่องบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งทน
ต่อแรงดนัภายในท่ีจะเกิดจากการเบียดและดนัตวัของสินคา้ท่ีบรรจุอยู่ได ้บรรจุภณัฑ์จะตอ้งทาํ
หนา้ท่ีรวมใหสิ้นคา้อยูภ่ายในตวัของมนัเองอยา่งมัน่คงและกระชบัพอดี ทั้งมีความแขง็แรงเพียงพอ
ในการรับนํ้ าหนักของสินคา้ ดงันั้น การออกแบบบรรจุภณัฑ์สําหรับสินคา้ชนิดน้ีจึงจาํเป็นตอ้ง
พิจารณาถึงความทนทานต่อการแตกและการฉีกขาดของตวักล่อง หรือตอ้งมีคุณสมบติัท่ีทนต่อการ
ตา้นแรงดนัทะลุเป็นสาํคญั 

ส่วนสินคา้ประเภทท่ีบอบบาง แตกหกัเสียหายไดง่้าย เช่น ผกั ผลไมส้ด ขนมอบกรอบ 
หรือสินคา้ท่ีสามารถรับนํ้ าหนักกดทบัได้บ้างแต่ไม่มากนัก เช่น กล่องกระดาษแข็ง ซอง การ
ออกแบบตวักล่องบรรจุภณัฑ์จะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัการตา้นแรงกดเป็นสําคญั อน่ึงสินคา้ท่ีมี
รูปทรงไม่แน่นอนเปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น จาํพวกของเหลวเม่ือเคล่ือนยา้ยจะเปล่ียนรูปทรง เป็นผล
ใหเ้กิดแรงดนัเฉพาะท่ีภายในกล่องจนอาจดนัให้กล่องแตกและยบุตวัได ้ดงันั้น การออกแบบบรรจุ
ภณัฑส์าํหรับสินคา้ชนิดน้ีจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัทั้งการตา้นแรงดนัทะลุและการตา้นแรงกด  

ลกัษณะของแผ่นกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูกประกอบดว้ยกระดาษ 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ กระดาษทาํผิวกล่อง Liner-Board และกระดาษทาํลูกฟูก Corrugatin Medium แผน่กระดาษ
ลูกฟูกประกอบดว้ยกระดาษอย่างนอ้ย 2 ชั้น โดยชั้นหน่ึงเป็นลอนซ่ึงทาํจากกระดาษลูกฟูกปะติด
ดว้ยกาวกบักระดาษแผน่เรียบซ่ึงทาํจากกระดาษทาํผวิกล่อง 

ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะ
โครงสร้างดงัน้ี  

1.  แผน่กระดาษลูกฟูกหนา้เดียว (Single-Faced Board) ประกอบดว้ยกระดาษทาํผิว
กล่อง 1 แผ่น ติดกบักระดาษลูกฟูกอีก 1 แผ่น ไม่นาํไปทาํเป็นกล่องเพ่ือการขนส่ง แต่นิยมใชห่้อ
สินคา้หรือทาํเป็นแผน่รองภายในกล่องเพื่อเป็นวสัดุกนักระแทก 

2.  แผน่กระดาษลูกฟูก 1 ชั้น (Single Wall หรือ Double-Faced Board) ประกอบดว้ย
กระดาษลูกฟูก 1 แผน่ ทากาวแลว้ปิดทบัดว้ยกระดาษทาํผวิกล่องทั้ง 2 ดา้น รวมเป็นกระดาษ 3 ชั้น 
ดว้ยเหตุน้ีในทางการคา้จึงมกัเรียกกระดาษประเภทน้ีวา่ แผน่กระดาษลูกฟกู 3 ชั้น นิยมนาํไปทาํเป็น
กล่องมากท่ีสุด ซ่ึงมีการใชม้ากถึงร้อยละ 70 ของปริมาณกล่องทั้งหมด 

3.  แผน่กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Double Wall Board) ประกอบดว้ยกระดาษลูกฟูก 2 
แผ่น และกระดาษทาํผิวกล่อง 3 แผ่น รวมกนัเป็นกระดาษ 5 ชั้น ในการการคา้จะเรียกกระดาษ
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ประเภทน้ีว่า แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น มกัทาํเป็นกล่องขนาดใหญ่หรือใชบ้รรจุสินคา้ท่ีมีนํ้ าหนัก
มาก ซ่ึงใชข้นส่งในระยะทางไกล เช่น กล่องเพื่อการส่งออก เป็นตน้ 

4.  แผน่กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Triple Wall Board) ประกอบดว้ยกระดาษลูกฟูก 3 แผน่ 
และกระดาษทาํผวิกล่อง 4 แผน่ รวมกนัเป็นกระดาษ 7 ชั้น ในทางการคา้จะเรียกกระดาษประเภทน้ี
ว่า แผน่กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น มีการใชไ้ม่กวา้งขวางเท่าใดนกั มกัใชก้บัการบรรจุสินคา้ท่ีมีมวลใหญ่ 
ๆ เพ่ือการขนส่งในระยะไกล แผ่นกระดาษลูกฟูกตั้งแต่ 3 ชั้นข้ึนไป มกัใชเ้ป็นบรรจุภณัฑเ์พ่ือการ
ขนส่ง ยิง่มีจาํนวนชั้นมากข้ึนความปลอดภยักบัตวัสินคา้กจ็ะยิง่เพิ่มมากข้ึน อยา่งไรกดี็ค่าใชจ่้ายก็จะ
มากข้ึนเช่นกนั ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาหาความเหมาะสมเป็นหลกัในการเลือกใช ้ 

จาํนวนลอนท่ีเป็นโครงสร้างของแผ่นกระดาษลูกฟูก ข้ึนอยู่กับขอ้กาํหนดของการ
บรรจุภณัฑ ์ลอน A เป็นแบบท่ีรองรับซับเอาแรงกระเทือนออกไปทางช่องว่างดา้นกวา้งของลอน 
ลอน B เป็นแบบท่ีมีจาํนวนลอนมากกว่าใน 1 ตารางฟุต มีแรงตา้นกนักระแทกสูง ลอน C เป็นแบบ
ผสมระว่างแบบ A กับแบบ B สําหรับลอน E เป็นแบบท่ีใช้กระดาษบางตามขอ้กาํหนดและ
ยิง่กวา่นั้นกระดาษลูกฟกูชั้นดีแบบใหม่ท่ีไดถู้กพฒันาข้ึนในปัจจุบนัซ่ึงเป็นแบบท่ีจดัใหแ้นวร่องสัน
ใหมี้ขนาดเลก็กวา่แบบลอน E และมีจาํนวนมากกวา่ถึง 15-20% ต่อความกวา้ง 1 ฟุต 

 
ตารางท่ี 2.3  คุณลกัษณะของลอนลูกฟกู 
 

ลอนลูกฟกู ลอน A ลอน B ลอน C ลอน E 
จาํนวนลอน / เมตร 104-125 150-184 120-145 90-98 
ความสูงลอน / เมตร 4.7 2.4 3.6 1.2 
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ตารางท่ี 2.4  คุณลกัษณะของกระดาษลูกฟกู 
 

กระดาษลูกฟกู ลอน A ลอน B ลอน C ลอน E 
การรับแรง (Stacking Strength) ดีมาก พอใช ้ ดี เลว 
การพิมพ ์(Printing) พอใช ้ ดี ดี ดีมาก 
การป๊ัม (Die Cut) เลว ดี พอใช ้ ดีมาก 
ความตา้นทานต่อแรงท่ิมทะลุ 
(Puncture Resistance) 

ดี พอใช ้ ดีมาก เลว 

เน้ือท่ีใชใ้นการเกบ็รักษา  1/4” 1/8” 3/16” 1/16” 
ความยากง่ายในการพบัและงอ 
(Scoring and Bening) 

พอใช ้ ดี ดี ดีมาก 

การป้องกนัการกระแทก (Cushioning) ดี พอใช ้ ดี เลว 
 

มิติของกล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง ความยาว ความกวา้ง และความสูงของกล่อง 
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนอกจากจะส่งผลต่อความแขง็แรงแลว้ ยงัส่งผลต่อการประหยดัการใชว้สัดุและ
ง่ายต่อการขนส่ง ผูอ้อกแบบจึงควรคาํนึงถึงการเลือกใชมิ้ติของกล่องท่ีใหค้วามแขง็แรงเพียงพอและ
สามารถใชเ้น้ือท่ีระวางการขนส่งอย่างเหมาะสมควบคู่กนัไปดว้ย ส่วนของกล่องท่ีสามารถรับแรง
ได้มากและดีท่ีสุดอยู่ท่ีมุมทั้ งส่ีของกล่อง บริเวณส่วนกลางของกล่องจะรับแรงได้น้อยจึงเป็น
จุดอ่อนท่ีสุดในการรับแรง ด้วยเหตุน้ีการออกแบบจึงต้องระวังไม่ให้กล่องยาวมากเกินไป 
นอกจากนั้นอตัราส่วนของดา้นสูงต่อดา้นกวา้ง และดา้นยาวต่อดา้นกวา้งก็จะมีผลต่อการตา้นแรง
กดของกล่องดว้ย ความสูงของกล่องจะส่งผลต่อความสามารถในการตา้นแรงกด พร้อมทั้งเป็น
ตวักาํหนดนํ้าหนกักดทบับนกล่องนั้น เม่ือเปรียบเทียบกล่องท่ีมีนํ้ าหนกับรรจุเท่ากนักล่องท่ีเต้ียกว่า
จะตอ้งรับนํ้ าหนกักดทบัมากกว่า เน่ืองจากจาํนวนชั้นในการเรียงซอ้นเพิ่มข้ึนในขณะเดียวกนัเม่ือ
เปรียบเทียบกล่องท่ีมีเส้นรอบรูปเท่า ๆ กนั หรืออีกนัยหน่ึงมีดา้นยาวและดา้นกวา้งรวมเท่า ๆ กนั 
กล่องสูงก็จะมีความสามารถรับแรงกดในแนวตั้งไดน้อ้ยกว่า กล่าวคือ กล่องยิ่งสูงนอ้ยยิ่งแขง็แรง
มาก ในการออกแบบจึงตอ้งพิจารณาทั้งสองประเดน็ประกอบกนั อน่ึง ควรออกแบบความกวา้งของ
กล่องใหใ้กลเ้คียงกบัความสูง ไม่เช่นนั้นกล่องจะมีการทรงตวัไม่ดี หากหลีกเล่ียงไม่ไดก้็พยายามให้
ความกวา้งไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของความสูง ดงันั้น มิติของกล่องตามสากลนิยมแลว้จะกาํหนดเป็น
มิติภายในซ่ึงกาํหนดความยาว ความกวา้ง และความสูง และเขียนเป็นตัวเลขแทน ย x ก x ส 
ตามลาํดับ โดยการใช้ส่วนท่ีปิดเปิดฝาเป็นหลกั ความยาวจะยาวกว่าความกวา้ง ส่วนความสูง 
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หมายถึง ระยะตั้งฉากทั้งดา้นยาวและดา้นกวา้ง ไม่วา่กล่องจะปิดเปิดดา้นบนท่ีเรียกว่า Top Opening 
หรือปิดเปิดดา้นขา้ง End Loading มิติภายในสัมพนัธ์กบัส่ิงของท่ีบรรจุภายในโดยตรง จึงเหมาะต่อ
การออกแบบกล่องและใชเ้ป็นมิติมาตรฐานการซ้ือขายกล่อง กล่องท่ีไดรั้บการออกแบบท่ีดีจึงควร
ยดึผลิตภณัฑท่ี์บรรจุภายในและการใชง้านเป็นหลกั  

บทสรุป การบรรจุภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัยิ่งในการทาํหนา้ท่ีเป็นตวัรองรับผลิตภณัฑ ์
รวมทั้งคุม้ครองป้องกนัไม่ให้เกิดการเสียหายจากแหล่งผลิตไปยงัผูบ้ริโภคในขณะขนส่ง บรรจุ
ภณัฑจึ์งประกอบดว้ยวสัดุท่ีนิยมใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ ไมแ้ละ
เยือ่ แกว้ โลหะ และพลาสติก 

ดงันั้น การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑจ์าํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบรูปทรง
ของบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัสินคา้แลการใชง้าน การเลือกใชว้สัดุทาํบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงสําคญั
อย่างยิ่งท่ีนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรทาํความรู้จักกับคุณสมบติัของวสัดุ และการบรรจุภัณฑ์
รวมทั้งคุณสมบติัของสินคา้ท่ีจะนาํมาบรรจุและวิธีการลาํเลียง จึงจะทาํให้การออกแบบและการ
เลือกใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทใด ส่ิงท่ี
สาํคญัท่ีสุดคือ ตอ้งมีขอ้กาํหนดดา้นโครงสร้างท่ีชดัเจนรายละเอียดโดยระบุประเภท รูปแบบ ขนาด 
คุณสมบติัของวสัดุภณัฑ ์รวมทั้งมาตรฐานท่ีใชใ้นการทดสอบตอ้งเป็นมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนั
เพื่อให้ผลทดสอบสามารถเปรียบเทียบผลไดแ้ละเป็นท่ีเช่ือถือ มาตรฐานท่ีนิยมใชใ้นวงการบรรจุ
ภณัฑ ์เช่น  

มอก.   มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ASTM American Society of Testing Material 
ISO  International Standard Organization 
BS  British Standard 
IS  Indian Standard 
 

2.3.19  การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ ์
ปัจจุบนัผูผ้ลิตส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อบรรจุภณัฑ์มากเป็นอนัดบัแรก เพราะเร่ิม

เขา้ใจและใหค้วามสาํคญัต่อบรรจุภณัฑท่ี์สร้างความปลอดภยัใหก้บัสินคา้ท่ีตนผลิตข้ึน เพื่อเป็นการ
บดการสูญเสีย แตกหักของสินคา้ ตลอดจนบรรจุภณัฑ์นั้นจะโฆษณาตวัเองไดก้็จากบรรจุภณัฑ์
นั้นเอง สินคา้ใดก็ตามท่ีผา่นการผลิตจนกระทัง่นาํลงบรรจุในภาชนะต่าง ๆ เพื่อนาํออกจาํหน่ายนั้น 
หากบรรจุภณัฑน์ั้น ๆ เรียบ โล่ง ไม่มีสีสนั ไม่มีลวดลายตวัอกัษรหรือขอ้ความใด ๆ ก็เปรียบเสมือน
สตรีท่ีไม่ไดแ้ต่งหนา้แต่งตวัเพราะการท่ีสตรีแต่งหนา้หรือแต่งตวัเพื่อให้เกิดความสวยงามและเพื่อ
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เสริมสร้างบุคลิกให้เกิดความเช่ือมัน่กบัตวัเองนั้น ก็เช่นเดียวกบัสินคา้ย่อมตอ้งการบรรจุภณัฑซ่ึ์ง
เปรียบเสมือนเส้ือผา้อาภรณ์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกใหก้บัตวัผลิตภณัฑใ์นดา้นความสวยงามเพ่ือดึงดูด
ผูบ้ริโภคและยงัสร้างคุณค่าให้กบัสินคา้นั้น ๆ อีกดว้ย ซ่ึงนอกเหนือจากการคาํนึงทางดา้นใหค้วาม
ปลอดภยักบัสินคา้ท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑ ์

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑท่ี์ดี จาํเป็นตอ้งมีการใชดุ้ลพินิจพฒันารูปแบบของ
ภาชนะบรรจุภณัฑ์ด้วย เพราะการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มิได้หมายถึงการสร้างสีสัน
ลวดลายลงบนกล่องเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีรวมไปถึงฉลาก ฝาปิดและส่วนอ่ืน ๆ ในความแตกต่าง
ทางดา้นการบรรจุสินคา้บางชนิดอาจบรรจุเป็นแผง เป็นขวด เป็นตลบั ฯลฯ แลว้นาํมาบรรจุใน
บรรจุภณัฑ์ชั้นนอก ซ่ึงอาจเป็นกล่องขนาดบรรจุเด่ียว บรรจุเป็นโหลหรือบรรจุเป็นร้อย ทั้งน้ีการ
ออกแบบส่วนในกบัส่วนนอกจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์นั้นอาจแบ่ง
วิธีการออกแบบเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ 

1.  การออกแบบโครงสร้าง (Construction Design) คือ การกาํหนดรูปลกัษณะ
โครงสร้างวสัดุท่ีใช ้เช่น แกว้ พลาสติก เซรามิค ไม ้กระดาษ เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงการท่ีจะ
ลงทุนในการผลิต การสร้างจุดเด่นในตวัสินคา้และเม่ือกาํหนดโครงสร้างและวสัดุออกมาไดแ้ลว้ก็
ตอ้งคาํนึงดว้ยว่าสามารถบรรจุสินคา้ในเชิงอุตสาหกรรมไดห้รือไม่ ดงันั้น วสัดุท่ีใชต้อ้งคาํนึงถึง
กรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์จนถึงมือผูบ้ริโภค แต่ถึง
อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะทาํการออกแบบก็ตอ้งมีการพิจารณาและสภาวะของตลาด อุปนิสัยของ
ผูบ้ริโภค รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น เพศ อาย ุฐานะ การศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบรรจุภณัฑเ์ดิมหรือสินคา้ท่ีเป็นคู่แข่ง ความเป็นไปไดใ้นดา้นเทคนิคการผลิตการ
วางจาํหน่ายเหล่าน้ีเพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการท่ีจะออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ กาํหนดเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ 
ขั้นท่ี 1 เขียนภาพสเกตซ์ในลกัษณะ 3 มิติ โดยกาํหนดขนาดความกวา้ง ความยาว ความ

สูง โดยประมาณหลาย ๆ แบบเพื่อนาํมาพิจารณาเลือก 
ขั้นท่ี 2 คดัเลือกเฉพาะสเกตซ์ท่ีดีท่ีสุดนาํมาลงสีโดยส่วนรวมเพื่อให้สามารถนาํมา

พิจารณาแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
ขั้นท่ี 3 จดัทาํแบบจาํลอง 3 มิติอย่างง่าย ๆ เฉพาะแบบท่ีไดรั้บการพิจารณาและควร

จดัทาํดว้ยวสัดุใกลเ้คียงของจริง เช่น กระดาษ ไม ้พลาสติก โฟม หรือปูนปลาสเตอร์ 
ขั้นท่ี 4 นาํผลงานขั้นหุ่นจาํลองน้ีเขา้รับการพิจารณาจากเจา้ของสินคา้ อาจจะคดัเลือก

เป็นผลงานสาํเร็จหรือแกไ้ขเป็นคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงอาจทดสอบโดยขอความเห็นและความรู้สึกของผูซ้ื้อ
ต่อบรรจุภณัฑท่ี์ออกแบบนั้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
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ขั้นท่ี 5 ทาํหุ่นจาํลองสมบูรณ์แบบใหมี้ขนาดและสัดส่วนเท่าของจริง แลว้เขียนรูปดา้น
ตั้ง รูปดา้นนอน รูปดา้นขา้ง โดยละเอียด กาํหนดขนาดรูปทรงถูกตอ้งตามแบบท่ีระบุไวทุ้กประการ 
รวมทั้งฉลากหรือแบบลวดลาย กราฟิกก็จะถูกนาํเขา้มาประกอบเขา้กนัแบบจาํลองเพ่ือใหดู้เหมือน
จริงมากท่ีสุด 

ขั้นท่ี 6 จดัเตรียมแบบแม่พิมพเ์พื่อเตรียมผลิตขั้นทดลอง หากพบว่ามีตาํหนิควรแกไ้ขก็
สามารถดาํเนินการไดก่้อนในระยะเตรียมการน้ี 

ขั้นท่ี 7 เม่ือไดรั้บการพิจารณาตน้แบบจากเจา้ของสินคา้ หรือผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้จึงดาํเนินการผลิตเพื่อนาํออกสู่ทอ้งตลาดได ้ 

2.  การออกแบบกราฟิก หรือลวดลายบนบรรจุภณัฑ์ (Graphic Design) หมายถึง 
วิธีการกาํหนดรูปลกัษณะ ตลอดจนรายละเอียดของลวดลายบนบรรจุภณัฑ ์ในอนัท่ีจะมีผลทางดา้น
จิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค เช่น ดึงดูดความสนใจ ทราบถึงสรรพคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑห์รือสินคา้
นั้น เป็นการสร้างบุคลิกลกัษณะพิเศษของสินคา้ อนัจะนาํมาซ่ึงความทรงจาํของผูบ้ริโภค ทั้งหมดน้ี
ตอ้งอาศยัเทคนิคในการออกแบบ ขอ้ความโฆษณา สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายการคา้ ตลอดจน
สีสันต่าง ๆ ท่ีนาํมาประกอบกนัเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบรรจุภณัฑ์ของสินคา้และสามารถ
วางขายไดใ้นตลาดเม่ือวางคู่กบัสินคา้คู่แข่ง บรรจุภณัฑน้ี์สามารถสร้างความเด่นใหก้บัตวัผลิตภณัฑ์
และสามารถขายไดด้ว้ยตวัของมนัเอง 
2.3.20  บทบาทหนา้ท่ีของกราฟิกท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ ์

1.  ให้ขอ้มูลรายละเอียดของตวัผลิตภณัฑก์บัผูบ้ริโภคเพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึง
ขอ้มูลบางอย่างท่ีจะเป็นประโยชน์จากการซ้ือผลิตภณัฑ์ อนัไดแ้ก่ ฉลากอาหาร อตัราส่วน คุณค่า
ทางอาหาร อาย ุวิธีการใช ้วิธีการเกบ็รักษา เป็นตน้ 

2.  สร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางการคา้ใน
ระดบัสูง ผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบกราฟิกโดดเด่น สวยงาม ย่อมสามารถดึงดูดความ
สนใจต่อผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตามความโดดเด่นน้ีจะตอ้งให้ความรู้สึกในทางบวกหรือสร้างสรรค ์
เช่น ไม่ควรใชสี้ดาํกบัฉลากอาหาร โดยเฉพาะอาหารเด็กอ่อน เพราะจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกว่าสินคา้
นั้นไม่ปลอดภยั ไม่บริสุทธ์ิ เป็นตน้ 

3.  สร้างภาพพจน์ให้กับตวัผลิตภณัฑ์ ในลกัษณะทาํนองเดียวกันกับการสร้าง
เอกลกัษณ์ กล่าวคือสินคา้น้ีไดรั้บการออกแบบกราฟิกท่ีสวยงามและถูกหลกัการ ย่อมมีผลต่อผูซ้ื้อ
ทางดา้นจิตวิทยา เช่น เกิดความภูมิใจ ความมัน่ใจในตวัสินคา้ 

4.  สามารถเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารใหก้บัประชาชนในบางโอกาสและในบางประเทศ
ไดมี้การใชก้ารออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์ป็นแหล่งใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน เช่น ฉลาก
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อาหารประเภทนมกล่อง UHT ในประเทศสวีเดนจะมีการพิมพเ์ร่ืองความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
เร่ืองทางภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฯลฯ ไวบ้นหลงักล่อง หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การพิมพ์
แจง้ความเดก็หลงหรือหายออกจากบา้นไวห้ลงักล่องนม ซ่ึงนบัเป็นแนวความคิดท่ีดีและเป็นการใช้
กราฟิกเป็นส่ือ (Media) ท่ีคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
2.3.21  องคป์ระกอบของงานออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์

องคป์ระกอบของงานออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
รูปทรง (Shapes) นับเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญั รูปทรงดงักล่าวอาจเป็นไดท้ั้ ง

รูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรงอิสระ การใชรู้ปทรงน้ีมีส่วนในการจดจาํต่อผูพ้บเห็น เช่น เม่ือคนเห็น
ตราสัญลกัษณ์ (สามเหล่ียม) ก็จะนึกถึงสินคา้ ก ทนัที หรือเม่ือเห็นรูปหยดนํ้ าก็จะนึกถึงสินคา้ ข 
ทนัที เป็นตน้ 

สีสัน (Color) จดัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีบทบาทในลกัษณะเดียวกนักบัรูปทรง (Shapes) 
คือ มีผลต่อการจดจาํของผูพ้บเห็น นอกจากน้ีสียงัมีผลต่อผูพ้บเห็นในทางดา้นจิตวิทยาอยา่งมากอีก
ดว้ย ตวัอย่างเช่น สีชมพู ย่อมจูงใจความสนใจต่อผูห้ญิงได้ดีกว่าสีเขม้ขรึมหรือสีเทา ซ่ึงเหมาะ
สาํหรับผูช้ายและสีเขียวใชก้บัฉลากสินคา้ประเภทผกัผลไมย้อ่มใหค้วามรู้สึกถึงความสดของสินคา้
มากกวา่สีนํ้ าตาล 

ตวัอกัษรและตวัพิมพ ์(Letters and Type Face) ในการนาํตวัอกัษรหรือตวัพิมพม์าใชใ้น
การออกแบบกราฟิก ผูอ้อกแบบควรจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คือ รูปแบบตวัอกัษร 
(Type Style) ขนาดตวัอกัษร (Type Size) รูปร่างลกัษณะตวัอกัษร (Type Character) ตวัอกัษรและ
ตวัพิมพ ์หมายความรวมกบัภาพถ่าย (Photograph) ภาพวาดลายเส้น (Drawing) ซ่ึงมกัเรียกโดยรวม 
ๆ วา่ภาพประกอบ (Illustrate) ภาพประกอบมีบทบาทสาํคญัต่อบรรจุภณัฑม์าก เปรียบไดก้บัหนา้ตา
ของตวับรรจุภณัฑ ์เช่น ฉลากท่ีมีรูปปลาซาร์ดีนปิดบนกระป๋องโลหะ ย่อมทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ส่ือความหมายไดว้า่สินคา้นั้นคืออะไร 

2.3.22  ขั้นตอนในการออกแบบกราฟิก 
ในดา้นดาํเนินงานการปฏิบติังานออกแบบบรรจุภณัฑ ์จริง ๆ แลว้ การออกแบบบรรจุ

ภณัฑน์ั้นทั้งการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟิกจาํเป็นตอ้งควบคู่กนัไปตลอด เพ่ือให้
เกิดความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองและเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ก่อนท่ีนัก
ออกแบบจะเร่ิมทาํการออกแบบไดน้ั้นจาํเป็นจะตอ้งได้รับขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพการ
จาํหน่ายสินคา้ ลกัษณะการจดัวางบนชั้นโชว ์และลกัษณะบรรจุภณัฑข์องคู่แข่งขนัในตลาด เป็นตน้ 
เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลมาพิจารณาในการวางรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ต่อไป ขั้นตอนในการออกแบบ
กราฟิกหรือลวดลายบนบรรจุภณัฑ ์มีดงัต่อไปน้ี 
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1.  ทาํสเกตซ์อย่างหยาบ ๆ (Rough Shetches) เพื่อจะไดเ้ห็นถึงแนวความคิดและ
รูปลกัษณ์ขั้นตน้ของบรรจุภณัฑก์บัลวดลายบนบรรจุภณัฑ ์และในส่วนน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงภาพถ่าย
หรือภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีจะนาํเขา้มาร่วม รวมทั้งคาํบรรยายต่าง ๆ ท่ีจะมีส่วนช่วยดึงดูดความ
สนใจของผูซ้ื้อมากท่ีสุด ในการพิจารณาเลือกใชสี้ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญั เพราะมีส่วนท่ีจะตอ้ง
นําไปพิจาณาในสภาพการจําหน่ายท่ีแท้จริง  เพื่อท่ีจะทราบถึงอิทธิพลของแสงและสีของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อบรรจุภณัฑน์ั้น 

2.  คดัเลือกแบบสเกตซ์ท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด นาํมาเป็นแบบบรรจุภณัฑจ์าํลองท่ีใกลเ้คียงของ
จริง โดยเลือกใช้วสัดุท่ีใกลเ้คียงของจริง เช่น กระดาษ ไม  ้พลาสติก หรือโฟม ใช้สีตกแต่งให้
คลา้ยคลึงของจริงมากท่ีสุด 

3.  มอบแบบจาํลองให้เจา้ของสินคา้พิจารณาเปรียบเทียบกบัสินคา้คู่แข่งขนัในตลาด 
หรือทดสอบความคิดเห็นของผูซ้ื้อต่อบรรจุภณัฑใ์หม่น้ี 

4.  นาํเอาขอ้มูลท่ีไดรั้บมาแกไ้ขปรับปรุงให้บรรจุภณัฑต์น้แบบน้ีเกิดความสมบูรณ์
ท่ีสุด 

5.  เม่ือไดรั้บการเห็นชอบจากเจา้ของสินคา้แลว้ จึงดาํเนินการเขียนแบบจดัทาํ Art-
Work นาํภาพประกอบหรือภาพถ่ายจดัลงในแบบ Art-Work ใหเ้รียบร้อย ระบุรายละเอียดของวสัดุ
ท่ีตอ้งใช ้ระบุส่วนท่ีตอ้งตดัเจาะ รอยปรุและวิธีการพิมพโ์ดยละเอียด 

6.  นาํส่งโรงพมิพ ์
2.3.23  ขอ้ความรู้เร่ืองกฎระเบียบสาํหรับบรรจุภณัฑ ์

ความรู้เร่ืองกฎระเบียบท่ีใชค้วบคุมฉลากสําหรับบรรจุภณัฑ์เพื่อการส่งออก เป็นส่ิง
แรกและสําคัญท่ีสุดท่ีนักออกแบบควรศึกษาก่อนจะทําการออกแบบ  กฎระเบียบเหล่าน้ี
เปรียบเสมือนกฎกติกาควบคุมสินคา้ให้ไดม้าตรฐานท่ีประเทศผูซ้ื้อกาํหนดไว ้หากผูผ้ลิตหรือผู ้
ส่งออกไม่ปฏิบติัตามย่อมอาจหมายถึงผลเสียหายทางการคา้ท่ีจะเกิดข้ึน นักออกแบบกราฟิกตอ้ง
ทราบว่า กฎระเบียบควบคุมฉลากของสินคา้แต่ละประเภทแต่ละชนิด กาํหนดให้มีส่ิงใดหรือ
ขอ้ความใดปรากฏบนฉลากบ้างและจะต้องปรากฏในตาํแหน่งใดของฉลาก ตัวอย่างสินคา้ท่ี
กาํหนดใหมี้บนฉลากบรรจุภณัฑข์องสินคา้ประเภทอาหารและยา ไดแ้ก่ 

- ช่ือบอกชนิดหรือประเภทอาหาร (Product’s Name or Description) 
- นํ้าหนกั (Net Weight) 
- วนั เดือน ปี ท่ีผลิต, หมดอาย ุ(Datemark) 
- รายการแสดงส่วนผสม (List of Ingredients) 
- การเกบ็รักษา (Storage Condition) 
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- วิธีบริโภค (Instructions for Use) 
- ช่ือ, ท่ีอยู่ของผูผ้ลิต, ผูบ้รรจุหรือผูจ้าํหน่าย (Name and Address of Manufacturer, 

Packer or Seller) ฯลฯ  
2.3.24  ขอ้คิดในการออกแบบลกัษณะกราฟิกบนบรรจุภณัฑ ์(Graphic Design) 

ดงัท่ีได้กล่าวมาแลว้การทาํงานออกแบบบรรจุภณัฑ์ สามารถแบ่งตามลกัษณะของ
ประเภทการทาํงานได ้2 ประเภท คือ การออกแบบลกัษณะโครงสร้างและการออกแบบกราฟิก แต่
เน่ืองดว้ยลกัษณะของกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์และฉลากมีผลในเชิงจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภคในลกัษณะ
การเกิดการตอบสนองต่อบรรจุภณัฑท่ี์ไดพ้บเห็นอนัไดแ้ก่ ความสนใจ ความนิยม และนาํไปสู่การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ ดังนั้น นักออกแบบจึงตอ้งอาศยัการจดัองค์ประกอบในการออกแบบ ได้แก่ 
ภาพถ่าย ภาพเขียน ลวดลาย สญัลกัษณ์ อกัษร สี ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดผลท่ีจะสามารถส่ือความหมายตาม
ความตอ้งการให้ผูบ้ริโภครับรู้ได ้การออกแบบจึงมีบทบาทอนัสําคญัในการท่ีจะทาํให้ผลิตภณัฑ์
พร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์นั้ นประสบความสําเร็จ สามารถจาํหน่ายได้ในตลาด อย่างไรก็ตามนัก
ออกแบบจะมีขอ้คิดอยา่งไรในการปฏิบติังานออกแบบกราฟิกท่ีสามารถเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดผลไดน้ั้น 
สามารถกล่าวดั้งต่อไปน้ี 

1.  ลกัษณะกราฟิกสร้างทศันคติอนัดีงามต่อผลิตภณัฑแ์ละผูผ้ลิต ภาชนะบรรจุและ
ฉลากทาํหนา้ท่ีเปรียบเสมือนส่ือประชาสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑท่ี์จะเสนอตนต่อผูบ้ริโภค แสดงออก
ถึงคุณงามความดีของผลิตภณัฑแ์ละความรับผดิชอบท่ีผูผ้ลิตมีต่อผลิตภณัฑน์ั้น ลกัษณะกราฟิกจึงมี
บทบาทในการส่ือความหมายและปลูกฝังใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกอนัดีงามต่อผลิตภณัฑแ์ละความ
ศรัทธาเช่ือถือต่อผูผ้ลิต 

2.  บ่งช้ีให้ผูบ้ริโภคทราบถึงชนิดของผลิตภณัฑแ์ละผูผ้ลิต ลกัษณะกราฟิกบนบรรจุ
ภณัฑแ์ละฉลากช่วยอาํนวยใหผู้จ้าํหน่ายและผูบ้ริโภคเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วว่าผลิตภณัฑ์
ท่ีบรรจุอยู่ภายในคือส่ิงใด นักออกแบบจะพิจารณาว่าควรออกแบบให้บรรจุภณัฑ์มีรูปทรงและ
ลักษณะกราฟิกซ่ึงประกอบด้วยการใช้ภาพ อักษร สี ฯลฯ อย่างไรจึงจะสามารถถ่ายทอดให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้และความเขา้ใจว่าผลิตภณัฑน์ั้นคืออะไร ลกัษณะกล่องและกราฟิกท่ีออกแบบ
นั้นใหค้วามรู้สึกสมกบัท่ีเป็นกล่องบรรจุภณัฑช์นิดนั้นหรือไม่อยา่งใด 
2.3.25  การสร้างเสน่ห์ใหแ้ก่บรรจุภณัฑ ์

จากสภาวะการตลาดในปัจจุบนัสินคา้ต่าง ๆ ถูกผลิตเพ่ิมมากข้ึน เกิดการแข่งขนักนั
ดว้ยคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประโยชน์ใชส้อย ราคาขาย การบริการหลงัการขาย มีการใชก้ลยทุธ์ใน
การขาย มีของแจก ของแถม ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการประชาสัมพนัธ์กนัอยูต่ลอดเวลา จุดน้ีเอง
คือท่ีมาของการเพ่ิมคุณค่าของสินคา้โดยการใช้บรรจุภณัฑ์เป็นตวัสร้างความสะดุดตาและสร้าง 
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Brand Image หรือภาพพจน์ทางการตลาดให้ไดโ้ดยจะตอ้งสร้างให้ถูกรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย
ดว้ย จากการแข่งขนัน้ีเองนกัการตลาดทั้งหลายจึงจาํเป็นตอ้งพึ่งนกัออกแบบท่ีมีความชาํนาญ เพ่ือ
สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการขาย หรือกลยทุธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกบัเป้าหมายหลกัเป็นสาํคญั ส่วนนกัออกแบบท่ีมีความชาํนาญดา้นน้ีเป็นพิเศษก็คือ นัก
ออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) 

 
ภาพท่ี 2.16  แผนผงัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
 

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในบางคร้ังอาจจะต้องทําการออกแบบทั้ งทางด้าน
ประโยชน์ใชส้อย (Function) และทางดา้นรูปลกัษณ์ (Appearance) แต่ในบางกรณีก็จะออกแบบ
เพียงทางดา้นรูปลกัษณ์ส่วนประโยชน์ใชส้อย เป็นเพียงการนาํแบบท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชง้าน ไม่ตอ้งคิด
ข้ึนใหม่ 

การออกแบบประโยชน์ใชส้อย (Function Design) คือ การริเร่ิมสร้างสรรคห์ารูปแบบ
ในการใชง้านใหแ้ตกต่างจากของเดิมท่ีมีอยูใ่นตลาด หรือเพิ่มเติมประโยชน์ใชส้อยจากเดิมใหมี้มาก
ข้ึน หรือการสร้างสรรคบ์รรจุภณัฑใ์หม่ใหแ้ก่สินคา้ท่ีไม่เคยมีบรรจุภณัฑห่์อหุม้มาก่อนเพื่อเป็นการ
เพ่ิมคุณค่าและราคา (Added Value) ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งอาจเป็นวิศวกร (Engineer) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ด้านโครงสร้าง และความเป็นไปได้ในการรับนํ้ าหนักบรรจุ รวมถึงความคงทนอ่ืน ๆ ส่วนนัก
ออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นผูพ้ิจารณารูปทรง (Form) ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

การออกแบบรูปลกัษณะ (Graphic Design) หลงัจากการสร้างสรรคป์ระโยชน์ใชส้อย
แลว้ก็จาํเป็นจะตอ้งตกแต่ง หรือสร้างเสน่ห์ให้แก่บรรจุภณัฑภ์ายใตข้อ้มูลทางการตลาด เพื่อดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายให้ไดโ้ดยมีผูคิ้ดคน้งาน คือ นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Designer) ซ่ึงจะตอ้งมี

การออกแบบ

บรรจุภณัฑ์

ออกแบบ

ประโยชน์ใชส้อย

วศิวกร

บรรจุภณัฑ์
นกัออกแบบผลิตภณัฑ์

ออกแบบ

รูปลกัษณะ

นกัออกแบบผลิตภณัฑ์
นกัออกแบบ

กราฟิก
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ความเขา้ใจทางดา้นศิลปะเป็นอยา่งดีและสามารถส่ือสารขอ้มูลท่ีตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจได้
ชดัเจน โดยใชห้ลกัจิตวิทยาทางศิลปะ การสร้างเสริมเสน่ห์ให้แก่บรรจุภณัฑ์ คือ  การดาํเนินการ
ปรุงแต่งรูปลกัษณ์ (Appearance) ดว้ยหลกัการทางการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) นัน่เอง 
รูปลกัษณ์ (Appearance) ของบรรจุภณัฑท่ี์ประสบความสาํเร็จจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.  สามารถบ่งบอกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ทราบดว้ยการอ่านไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ 
บริษทั ผูผ้ลิต และส่วนประกอบ เป็นตน้ 

2.  ใหภ้าพพจน์ทางการตลาดชดัเจนและต่อเน่ืองกนั 
3.  จดัองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมและสวยงาม ดูง่ายและชดัเจน 
4.  มีความสะดุดตาต่อกลุ่มเป้าหมาย 
5.  ใหค้วามแตกต่างจากสินคา้คู่แข่ง 
6.  การออกแบบดาํเนินใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางการตลาด 
7.  ประเมินผลแลว้ใหผ้ลสรุปวา่เพิ่มยอดขายใหแ้ก่สินคา้ 
8.  บรรจุภณัฑท่ี์ดีจะตอ้งดูแลว้ทราบทนัทีวา่ภายในบรรจุสินคา้ประเภทใด 
การออกแบบกราฟิกให้แก่บรรจุภณัฑ์ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมการขาย

ดังกล่าวแล้วข้างต้น รูปลักษณ์ท่ีปรากฏจะอยู่ภายใต้ศาสตร์ท่ีเรียกว่า การออกแบบส่ือสาร 
(Communication Design) โดยอธิบายไดว้่าเป็นการออกแบบเพื่อส่ือความหมาย ความเขา้ใจให้แก่
กลุ่มเป้าหมายดว้ยกรรมวิธีการออกแบบ โดยคาํนึงถึงจิตวิทยาของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ความหมาย
หรือความเขา้ใจท่ีว่าน้ีจะมาจากขอ้มูลทางกลยทุธ์ทางการตลาด การออกแบบส่ือสารประเภทน้ียอ่ม
ตอ้งละเอียดอ่อน มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการออกแบบโฆษณา (Advertising Design) อยู่ไม่น้อย
เพื่อใหเ้ป็นการจดจาํไดง่้าย หลกัการกวา้ง ๆ ในการส่ือความหมายดว้ยการออกแบบนั้นมาจากสระ 
5 ตวัในภาษาองักฤษ คือ A E I O U สามารถนาํมาเป็นหลกัและวิธีการเสริมสร้างเสน่ห์ใหแ้ก่บรรจุ
ภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

A = ATTRACTIVE หมายถึง  การสร้างจุดสนใจ  โน้มน้าวความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายใหห้นัมาหารายละเอียดต่าง ๆ การสร้างจุดสนใจ มีดงัน้ี 

1.  สีสัน (Color) การใชสี้ท่ีสดหรือสีตดักนัในวงจรสี (Contrast in Color) การเลือกใช้
คู่สีท่ีตรงกนัขา้มในวงจรสี เช่น สีเขียวกบัสีแดง จะเห็นว่าอยู่ตรงขา้มกนัในวงจรสี จะใชใ้ห้เกิด
ความสนใจโดยการใชพ้ื้นสีแดง อกัษรสีเขียว เป็นตน้ 
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2.3  ภาพจากเทคนิคการพิมพ ์(Printing Technique) 
2.4  ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic)  

การใชภ้าพประกอบชนิดท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกเหมือนกบัสินคา้เป็นการช้ีนาํว่า เม่ือ
ทานแลว้จะน่ารับประทานเช่นน้ี สินคา้ประเภทน้ีตอ้งใช้ภาพเป็นภาพถ่ายสินคา้ท่ีตอ้งการความ
เขา้ใจง่าย ๆ หรือไม่เครียดกบัภาพท่ีจะปรากฏอาจใชภ้าพวาด (Illustration) และใหสี้สวย ๆ 

3.  การจดัองคป์ระกอบ (Lay Out) การจดัวางองคป์ระกอบของขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งมี
การเนน้จุดสนใจดว้ย การจดัองคป์ระกอบจะเป็นส่วนเนน้ความงดงามใหเ้ห็นไดช้ดัเจนข้ึน บางคร้ัง
อาจมีการจดัองคป์ระกอบท่ีแตกต่างจากองคป์ระกอบทัว่ ๆ ไปท่ีเคยจดักนัมา ไดแ้ก่ การตะแคง
ตวัอกัษรใหท้าํมุมกบัภาพ หรือการวางตวัอกัษรรอบภาพ เป็นตน้ มีบรรจุภณัฑห์ลายประเภทท่ีไม่มี
ภาพประกอบ จะมีแค่ขอ้ความ ส่ิงท่ีจะทาํให้สะดุดตาไดก้็ควรมีเพียงการจดัองคป์ระกอบนั่นเอง 
ส่วนประกอบท่ีสาํคญัโดยทัว่ไปบนบรรจุภณัฑจ์ะประกอบดว้ย 

3.1  โลโก ้สินคา้ (Product Logo) หมายถึง สญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนผลิตภณัฑท่ี์บรรจุอยู่
ในบรรจุภณัฑช์ั้นนั้น โดยอาจมีหรือไม่กไ็ดแ้ลว้แต่ผลิตภณัฑ ์โดยบางคร้ังอาจใชช่ื้อแทนโลโกก้ไ็ด ้

3.2  โลโก ้ผูผ้ลิต (Trade Mark) หมายถึง โลโกท่ี้ไดรั้บการจดทะเบียนการคา้
เรียบร้อยแลว้ มกัเป็นโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต โดยจะตอ้งมีช่ือท่ีอยูใ่หค้รบตามกฎหมาย 

3.3  ภาพประกอบ (Picture) ในกรณีท่ีบรรจุภณัฑจ์าํเป็นจะตอ้งใชภ้าพประกอบ 
เพ่ือความเขา้ใจในตวัสินคา้ท่ีอยูภ่ายในโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมกัจะปรากฎบนบรรจุภณัฑท่ี์มีความทึบ
มองไม่เห็นสินคา้ภายใน 

3.4  ขอ้ความบอกสรรพคุณ มีขนาดสั้น ๆ เป็นตวัอกัษรท่ีเล็กรองลงมาจากช่ือ
และโลโกผ้ลิตภณัฑ ์อาจมีหรือไม่กไ็ด ้

3.5  ตรารับประกนัคุณภาพ เช่น อกัษร อย. ใชเ้ป็นตรารับประกนัท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขแลว้ ไดแ้ก่ สินคา้ประเภทอาหารและยา ส่วนอกัษร มอก. ใช้
เป็นตรารับประกนัคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานแลว้ ไดแ้ก่ สินคา้
ประเภทวสัดุก่อสร้างหรือสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ 

3.6  ขอ้ความคุณสมบติั เป็นขอ้ความรายละเอียดปลีกยอ่ย สินคา้บางประเภทก็ถูก
บงัคบัโดยทางราชการใชเ้ขียนกาํกบัไวด้ว้ย เช่น สินคา้ประเภทอาหารกระป๋อง จะตอ้งมีขอ้ความ
ส่วนผสมเอาไวด้ว้ย สินคา้ประเภทยาจะตอ้งมีช่ือตวัยาท่ีเป็นส่วนผสมไวข้า้งขวดเสมอตามกฎหมาย 

3.7  จาํนวนบรรจุ ในทางกฎหมายจะตอ้งใหผู้บ้ริโภคทราบจาํนวนบรรจุแน่ชดั โดย
ถา้เป็นของเหลวจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ ซีซี ถา้เป็นของแข็งจะเป็นจาํนวนกรัม 
หรือถา้เป็นจาํนวนท่ีนบัไดแ้ลว้มีการบรรจุรวมกต็อ้งลงขอ้ความจาํนวนบรรจุไวดว้ย 
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จะเห็นไดว้า่การจดัองคป์ระกอบจะเป็นเร่ืองยุง่ยากเพราะมีขอ้มูลมากมาย หากขยายให้
มีขนาดเท่า ๆ กนัจะทาํให้แน่นและลน้กรอบทางบรรจุภณัฑ์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการจดั
องคป์ระกอบนั้นจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการตลาดเสมอ 

E = EMOTION หมายถึง อารมณ์และความรู้สึก อนัสืบเน่ืองมาจากการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีต้องสร้างสรรค์อารมณ์และ
ความรู้สึกตามเป้าหมายทางการตลาดของตวัสินคา้ ไดแ้ก่ การออกแบบบรรจุภณัฑข์องเล่นเด็ก กบั
การออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองไฟฟ้า อารมณ์และความรู้สึกท่ีจะส่ือความเขา้ใจจะต่างกนัไป การ
สร้างสรรคอ์ารมณ์และความรู้สึกนั้นจะเป็นไปตามหลกัจิตวิทยาในการสร้างสรรค ์องคป์ระกอบใน
การออกแบบจึงพอจะจาํแนกไดเ้ป็นจงัหวะ/ลีลา (Rhythm) ไดแ้ก่ การใชเ้ส้นในรูปแบบลีลาต่าง ๆ 
เส้นโคง้ให้ความรู้สึกอ่อนไหว เส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงและแข็งแรงเด็ดเด่ียว เลือกใช้ให้
เหมาะสมกบัตวัสินคา้เพื่อส่ือความรู้สึกไดช้ดัเจน บรรจุภณัฑท่ี์ดีจะตอ้งทราบทนัทีว่าภายในบรรจุ
สินคา้ประเภทใด 

1.  แบบตวัอกัษร (Font) ควรเลือกแบบตวัอกัษรให้เหมาะสมกบัอารมณ์ ไดแ้ก่ การ
เลือกใชต้วัอกัษรแบบตวัพิมพก์บัสินคา้ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics) หรือใชแ้บบการเขียน
เป็นลายมือกบัสินคา้ท่ีดูง่าย ๆ เป็นกนัเอง ไดแ้ก่ ส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัทัว่ไป หรือใชต้วัอกัษรท่ีมี
ลกัษณะตลกขบขนั สนุกสนานกบัสินคา้ประเภทของเดก็เล่น เป็นตน้ 

2.  ภาพประกอบ (Picture) ไดแ้ก่ การเลือกใชเ้ทคนิคของภาพหากเป็นสินคา้ประเภท
อาหาร ตอ้งใช้ภาพถ่ายอาหารท่ีดูน่ารับประทานด้วยการซูม (Zoom) มุมมองเขา้ไปให้ใกลน่้า
รับประทานมากข้ึน 

3.  สีสัน (Color) สามารถสร้างอารมณ์ให้แก่บรรจุภณัฑ์ดว้ยการจบัคู่สีท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ การใชสี้สะอาดตากบัสินคา้เคร่ืองใชข้องเด็กอ่อน ใชสี้สดใสตดักนั เช่น เขียว แดง เหลือง 
เพ่ือสร้างความสนุกสนาน เร้าใจ ก่อนเปิดเขา้ไปพบของเล่นในกล่อง เป็นตน้ หรือการใชสี้ขรึม ๆ 
เทา นํ้าตาล ดาํ แบบมีรสนิยมกบัสินคา้ของผูใ้หญ่วยัคนทาํงาน 

I = IMAGE หมายถึง ภาพพจน์ของตวัสินคา้ เป็นส่วนท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจได้
ทนัทีในระยไกลวา่สินคา้ท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑเ์ป็นสินคา้ประเภทใด 

1.  สีสัน (Color) การเลือกใชสี้ให้เหมาะสมกบัภาพพจน์ หากตอ้งการให้หรูหราอาจ
ตอ้งใชสี้ Metalic หรือสีป๊ัมทองเคใหเ้หมาะสมกบัคุณค่าของสินคา้ภายในบรรจุภณัฑ ์

2.  แบบตวัอกัษร (Font) การเลือกแบบตวัอกัษรใหไ้ดภ้าพพจน์ของสินคา้ ไดแ้ก่ การ
ใชอ้กัษรแบบโรมนักบัสินคา้ท่ีเก่าแก่ เคร่งขรึม น่าเกรงขาม 
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3.  ภาพประกอบ (Picture) การเลือกใชเ้ทคนิคภาพประกอบเป็นการแสดงภาพพจน์
ของตวัสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การเลือกใชภ้าพวาด (Illustration) กบังานท่ีตอ้งการความสดใน 
ความเป็นธรรมชาติ บ่งบอกถึงรสนิยมทางดา้นศิลปะสูง 

4.  การจดัองคป์ระกอบ (Lay Out/ Composition) เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างภาพพจน์
ของตวัสินคา้ หากตอ้งการให้มีภาพพจน์ตามขอ้มูลทางการตลาด การจดัองคป์ระกอบจึงสามารถ
ช่วยได ้

5.  วฒันธรรมนิยม (Tradition) คือ การนาํศิลปะและวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งกบังาน
แสดงภาพพจน์ตามวฒันธรรมนั้น ๆ เช่น กระบวนการใชสี้แบบไทย ๆ สีเขียว สีแดงและสีทอง ท่ี
มกัใชก้นัในโบสถ ์เป็นตน้ 

O = OPERATION หมายถึง การจดัระบบในการปฏิบติังานออกแบบกราฟิกบนบรรจุ
ภณัฑ ์มีกระบวนการโดยสงัเขป ดงัน้ี 

1.  สรุปขอ้มูล (Brief) ความตอ้งการและกลยุทธ์ทางการตลาดและจิตวิทยาตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

2.  วิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) นาํขอ้มูลดิบท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือหาผลสรุปท่ีจะใชใ้น
งานออกแบบ การเลือกวสัดุ เลือกเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม 

3.  สังเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis) การนาํขอ้มูลมาสังเคราะห์จนเป็นแบบร่าง (Sketch) 
หลาย ๆ แบบ จากนั้นก็นาํมาประชุมปรับปรุงแบบร่างแลว้ทาํหุ่นจาํลอง (Mock-Up) เพื่อทดลองดู
การส่ือความหมายเช็คกลบัวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

4.  การนาํเสนอ (Presentation) นาํขอ้มูลสรุปในแบบร่างมาทาํเป็นรูปแบบท่ีเขา้ใจได้
ชดัเจนเหมือนของจริงท่ีจะปรากฎโดยวิธีการวาดภาพ 3 มิติ Isometric หรือ ภาพ Perspective 

5.  การทดสอบ (Experiment) เพื่อเช็คความถูกตอ้งในดา้นรูปแบบ ดว้ยการทดสอบ
การใชง้าน 
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ภาพท่ี 2.18  แผนผงักระบวนการ (Operation) 
 

U = UNITY หมายถึง ความเป็นเอกภาพด้วยการออกแบบให้กับสินคา้ของบริษทั
เดียวกนั หรือสินคา้ในชุดเดียวกนั อาจมี Coporateldentity ท่ีโลโก ้สี รูปแบบ หรือตวัอกัษร ฯลฯ 
เป็นการตอกย ํ้าทางการตลาด แสดงความต่อเน่ืองของงาน ดงันั้น เม่ือตอ้งการออกแบบบรรจุภณัฑ์
ของสินค้าท่ี เป็นจํานวนมากกว่า  1  ช้ินใน  1  ชุด  จําเป็นจะต้องมีความต่อเน่ืองหรือซํ้ ากัน 
เปล่ียนแปลงเฉพาะบางส่วน โดยมากจะเป็นการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสี 

1.  รูปแบบ (Lay Out) การจดัองคป์ระกอบท่ีซํ้ ากนัโดยยึดหลกัเดิม เปล่ียนแต่
ภาพประกอบกบัสี 

2.  ภาพประกอบ (Picture) อาจเป็นรูปท่ีเก่ียวเน่ืองกนั มีมุมมองเดียวกนัแต่ต่างกนัท่ีตวั
สินคา้หรือบางคร้ังเป็นรูปเดียวกนัต่างกนัท่ีสี 

3.  สญัลกัษณ์ (Symbolic) มีสญัลกัษณ์ท่ีเหมือนกนัเปล่ียนแต่สีเท่านั้น 
4.  สีสนั (Color) มกัเป็นส่วนท่ีเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด เพราะเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด 
สรุปหลกัทั้ง 5 ประเด็นท่ีกล่าวมาน้ี นับไดว้่าเป็นส่วนสําคญัในการเสริมสร้างเสน่ห์

ให้แก่บรรจุภณัฑ ์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการขายให้แก่ผลิตภณัฑแ์ละทาํให้บรรจุภณัฑส์ามารถ
ขายตวัของมนัเองไดใ้นตลาดยคุใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 

 

สรุปขอ้มูล 

 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

สงัเคราะห์ขอ้มูล 

 

แบบร่าง 
 

หุ่นจาํลอง 
 

การนาํเสนอ 
 

การทดสอบ 
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2.3.26  สีกบัจิตวิทยา (Colors & Psychology) 
สีแต่ละสีย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผูพ้บเห็นในลักษณะท่ีแตกต่างกัน นัก

ออกแบบจึงควรตระหนกัในขอ้น้ีและควรตดัสินใจให้ไดว้่า ควรเลือกใชสี้ใดในแบบกราฟิกจึงจะ
เหมาะกับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดมากท่ีสุด เพื่อให้กราฟิกท่ีออกแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
อยา่งไรก็ตาม พึงระลึกอยูเ่สมอว่าปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสีแต่ละสีนั้นอาจแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันในแต่ละทอ้งท่ี เช่น ในกลุ่ม
ประเทศท่ีตั้งอยู่ในแถบศูนยสู์ตร หรือประเทศแถบร้อนซ่ึงมีแสงแดดจดัตลอดปี ผูค้นในประเทศ
เหล่านั้นมกันิยมสีสนัท่ีสดใส ส่วนผูท่ี้อยูใ่นประเทศแถบหนาวมกันิยมสีหนกั ทึบ หรือสีท่ีลดความ
สดใสลง สําหรับในเร่ืองความเช่ือเร่ืองสีกบัพิธีกรรม ไดแ้ก่ ในกลุ่มประเทศผูน้ับถือศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาหลกั สีเหลือง คือ สีตวัแทนของศาสนา การใชฉ้ลากอาหารสีเหลืองอาจทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่า
เป็นอาหารมงัสวิรัตได้ อย่างไรก็ตาม ถา้จาํกัดในเร่ืองของการเลือกใช้สีนั้นอาจมีขอ้ยกเวน้ได ้
โดยเฉพาะในปัจจุบนัมีหลายสีมกัถูกใชใ้นการออกแบบอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของแฟชัน่มากกว่า 
ดงัจะเห็นไดว้า่สีสนัท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนัมกัเป็นสีสนัท่ีสดใส สะอาดตา แลดูทนัสมยั  

 
ตารางท่ี 2.5  ความหมายของสีและสัญลกัษณ์ในประเทศต่าง ๆ 
 
ประเทศ สี ความหมาย สญัลกัษณ์ ความหมาย 
จีน ขาว 

ทอง 
โศกเศร้า 

ดี 
สิงโต เสือ 
มงักร 
ชา้ง 

ดี 
ดี 

ฮ่องกง นํ้าเงิน ไม่นิยม สิงโต เสือ 
มงักร 

ดี 

อินเดีย เขียว แดง สม้ ดี ววั เก่ียวกบัพระเจา้  
(ควรหลีกเล่ียง) 

ญ่ีปุ่น ทอง เงิน ขาว 
 

ม่วง ดาํ 

มีคุณค่า 
ใชพ้ิมพเ์ป็นตวัอกัษร 

ดอกซากรุะ 
 

เก๊กฮวย 

ความงาม เก่ียวโยงกบั
พระเจา้แผน่ดิน 

เก่ียวโยงกบัพระเจา้
แผน่ดิน 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 
ประเทศ สี ความหมาย สญัลกัษณ์ ความหมาย 
มาเลเซีย เหลือง 

 
ทอง 
เขียว 

ใชก้บัพระเจา้แผน่ดิน  
(ควรหลีกเล่ียง) 
มีอายยุนืยาว 

เก่ียวโยงกบัศาสนา
อิสลาม 

ววั 
 

หมู 
 

 
 

ไม่สะอาด  
(ควรหลีกเล่ียง) 

 
ปากีสถาน เขียว กบั สม้ ดี หมู ไม่สะอาด  

(ควรหลีกเล่ียง) 
 

สิงคโปร์ แดง กบั ขาว 
แดง กบั 
เหลือง 

 
ดาํ 

รุ่งเรือง ความสุข 
คอมมิวนิสต ์ 

(ควรหลีกเล่ียง) 
ควรหลีกเล่ียง 

 
งู 
 

หมู กบั ววั 

 
มีพิษ (ควรหลีกเล่ียง) 

 
เก่ียวกบัพระเจา้  
 (ควรหลีกเล่ียง) 

ไทย ทอง ดี ชา้ง ดี 
กลุ่ม
อาหรับ 

ขาว ควรหลีกเล่ียง สตัว ์ ควรหลีกเล่ียง 

อเมริกา   หมู 
ดาว 

โรคภยั (ควร
หลีกเล่ียง) 

ตาํรวจ (ควรหลีกเล่ียง) 
 
2.3.27  กลุ่มผูใ้ชบ้รรจุภณัฑ ์

ใคร ๆ ก็ใชบ้รรจุภณัฑ์ไดท้ั้งนั้น หมู หมา ปลา ไก่ นกและคน น่าแปลกดีบรรจุภณัฑ์
อาหารสัตว ์เช่น ถุงบรรจุอาหารหมู อาหารไก่นั้น การออกแบบไม่มีความสวยงามเลย ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือ
นําเน้ือสัตว์เหล่าน้ีมาปรุงแต่งและแปรรูปเป็นอาหารแลว้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างสุดหรู 
อาหารสัตวเ์ชิงพาณิชยท่ี์ใชก้บัสัตวเ์ศรษฐกิจดงักล่าวนั้นตอ้งใชเ้ป็นจาํนวนมาก สีสันบนถึงจึงไม่มี
ความจาํเป็นเพราะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากโดยใช่เหตุ สู้นาํค่าใช้จ่ายตรงน้ีมาลดตน้ทุนเพ่ือการ
แข่งขนัยงัจะดีกว่าช่ือเสียงของอาหารสัตวแ์ต่ละค่ายยอ่มเป็นหลกัประกนัอยูแ่ลว้ เกษตรกรซ้ือบาง
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คราวอาจเต็มคนัรถกระบะ ดงันั้นการตกแต่งบนถุงจึงเป็นเพียงขอ้ความบอกว่าใชก้บัสัตวอ์ะไรก็
เพียงพอ มิฉะนั้นเกษตรกรอาจจาํอาหารหมูไปให้ไก่หรือนาํอาหารไก่ไปให้ววัเน้ือ เกรงจะสับสน
กนัไปใหญ่ และปัจจุบนัยงัตอ้งจาํแนกชนิดอาหารสัตวใ์หลึ้กลงไปอีกว่าเป็นของลูก ของพ่อแม่ หมู 
ไก่ หรือแมแ้ต่ไก่ยงัมีพนัธ์ุเน้ือ พนัธ์ุไข่ บรรจุภณัฑเ์พื่อสัตวเ์หล่าน้ี แทจ้ริงคนเป็นผูใ้ชเ้พราะเป็นผู ้
จ่ายเงินแต่สัตวเ์ป็นผูบ้ริโภคเม่ือถึงวาระสัตวถู์กขาย คนจ่ายค่าอาหารเล้ียงดูรับอานิสงส์จากสัตวไ์ด้
เงินเป็นกอบเป็นกาํ แต่อาหารหมา อาหารแมว อาหารปลาตูแ้ละอาหารนก เหตุใดจึงออกแบบมา
อยา่งสวยงาม มีทั้งชนิดซองตั้งได ้กระป๋องฝาดึงหลายขนาด ถุงพลาสติกหนา (กนัหนูกดัทะลุ) มีให้
เลือกหลายขนาด ถุงใหญ่จ่ายเงินมากแต่ถูก ถุงเล็กจ่ายเงินน้อยแต่แพง นั่นเป็นเพราะอาหารสัตว์
เหล่าน้ีมีการแข่งขนัสูง ต่างออกแบบใหมี้สีสันดึงดูดผูซ้ื้อใหส้นใจ ปัจจุบนัแข่งขนัแบบท่ีถุงไม่สวย 
ราคาถูกคุณภาพดีก็มีแลว้ ห้างไม่ไดผ้ลิตเองโดยไปว่าจา้งใหผู้ผ้ลิตอาหารหมาแมวรายใหญ่ผลิตให ้
แลว้ใชบ้รรจุภณัฑข์องหา้งผูส้ัง่แทน 

ดงันั้น ไม่ว่าสินคา้จะบรรจุภายในดว้ยวสัดุอะไรก็ตาม คนเป็นผูใ้ช้ทั้ งส้ินและเป็น
ปลายทางของบรรจุภณัฑสิ์นคา้ท่ีถูกห่อหุ้ม จุดประสงคใ์หญ่เพื่อให้ถึงมือผูบ้ริโภคไดค้รบถว้น ไม่
หกตกหล่นระหวา่งการขนส่ง แมว้า่บรรจุภณัฑท่ี์ห่อหุม้จะถูกโยนเหวี่ยงอยา่งไม่ปรานีจากพนกังาน 
ทั้งท่ีปัจจุบนัมีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยท่ีเป็นระบบ สินคา้ถูกวางเรียงมาบนแท่นวางท่ีเรียกว่า 
“พาเลต็” สามารถยกโดยใชง้าเสียบจากรถยกแมคโคร  

ผูใ้ชบ้รรจุภณัฑก์คื็อ ประชาชนท่ีเป็นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศ ซ่ึงเป็นผูฉี้ก
ถุง เปิดฝาเกลียว ดึงฝา ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัวา่บรรจุภณัฑน์ั้นเป็นวสัดุอะไร ดงันั้นใคร ๆ กรู้็วา่สุดทางของ
บรรจุภณัฑก์็คือประชาชน แต่อาจกล่าวต่อไปน้ีไม่ใช่สุดปลายทางสุดทา้ยของบรรจุภณัฑ์ แต่เป็น
ตน้ทางของผูใ้ชบ้รรจุภณัฑ ์หรือผูผ้ลิตสินคา้นัน่เอง กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ออกจาํหน่าย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
คือ 

1.  กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ในระบบอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมไปถึงโรงงานผลิต
บรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ ผลิตคราวละมาก ๆ เพื่อส่งใหโ้รงงานผลิตสินคา้รายอ่ืน 

2.  กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs ปัจจุบนัรัฐบาลกาํลงัผลกัดนัให้
เป็น SMLs (Small Medium Large) เพ่ือเร่งและกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการ SMEs รีบขยายโครงการ
ออกไปอีก เน่ืองจาก SMEs ผา่นมาได ้5 ปีแลว้ 

3.  กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP หรือสินคา้กลุ่มแม่บา้นจากทัว่ประเทศ 
ทั้ง 3 กลุ่มน้ีมีความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบแตกต่างกนัออกไปแต่ส่ิงท่ีสาํคญัคือทั้ง 3 

กลุ่มน้ีตอ้งใชบ้รรจุภณัฑบ์รรจุสินคา้เพื่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครวมถึงเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
จาํเป็นจะตอ้งมีบรรจุภณัฑอี์กหลายประการ 
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2.3.28  เอกลกัษณ์บรรจุภณัฑไ์ทยจาก OTOP 
เอกลกัษณ์ไทยท่ีจะนาํมาใชใ้นบรรจุภณัฑ์ OTOP มีจุดประสงคเ์พื่อบ่งบอกถึงความ

เป็นไทยซ่ึงก่อเกิดกาํเนิดมายาวนานไม่แพช้าติใด มีศิลปะและวฒันธรรมเป็นของตนเองรวมไปถึง
นิสยัใจคอคนไทยเป็นชนชาติท่ีรักสงบ ไม่ชอบรุกรานใครแต่หากมีใครมารุกลํ้า ตายเป็นตาย ตลอด
ระยะเวลาอนัยาวนานกว่า 200 ปี ชาติไทยไม่เคยเป็นเมืองข้ึนแมว้่าจะรับอารยธรรมบางส่วนจากจีน
และอินเดียเขา้มาบา้ง ซ่ึงเม่ือมาถึงปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ดาํเนินชีวิตตามรูปแบบชาติตะวนัตกบา้งใน
บางเวลาเป็นตน้วา่การบริโภคท่ีตอ้งอาศยัความรวดเร็ว ตลอดจนลดขั้นตอนการปรุงอาหารแต่ตอ้งมี
รสชาติถูกปาก ไม่เก่ียงถึงแมจ้ะมีราคาสูงข้ึน การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบา้นและในยวดยาน
พาหนะระหว่างเดินทางไปทาํงานรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยมีาเสริมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
แต่คนไทยกย็งัเป็นชนชาติท่ีไม่ยอมใหใ้ครมากลืนได ้

การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผูค้นในเมืองหลวงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระบบ 
จากท่ีเคยอยู่บา้นไมแ้บบไทย ๆ ในท่ีมีบริเวณแวดลอ้มด้วยพนัธ์ุไมอ้นัร่มร่ืน กลบัเปล่ียนมาอยู่
แฟลต ทาวน์เฮา้ส์ อพาร์ทเมนท ์และคอนโดมิเนียม ซ่ึงมีพื้นท่ีอยูอ่าศยัจาํกดั จะสร้างโรงครัวท่ีเพอ้
ฝันแบบบา้นเจา้ขนุมูลนายเหมือนในละครทีวีคงไม่ได ้การเปล่ียนแปลงรูปแบบชีวิตประจาํวนัจึงทาํ
ใหผู้ค้นนิยมบริโภคอาหารนอกบา้น หรือไม่ก็ซ้ือาหารสาํเร็จรูปหรือก่ึงสาํเร็จรูปเขา้บา้น บา้งซ้ือมา
กกิ็นทนัที ไม่กซ้ื็อมาเกบ็ในตูเ้ยน็ โดยนาํเขา้อุ่นในเตาไมโครเวฟไม่ตอ้งปรุงอาหารใหวุ้่นวายเพราะ
กล่ินควนัไฟจะคละคลุง้ไปทัว่ รบกวนเพื่อนหอ้งใกลเ้คียง 

น่ีคือชีวิตยคุใหม่ของคนไทยในเมือง อาจเป็นเร่ืองจาํใจเพราะความจาํเป็นแต่ถา้อยูบ่า้น
ท่ีต่างจงัหวดันั้น สบายก็จริงแต่หาเงินใชล้าํบาก งานไม่ค่อยจะมี แมโ้ครงการ “หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ”์ มาเสริมอาชีพหลกักต็าม แต่มกัจะเป็นไปในลกัษณะเม่ือผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด 
ขายสด ๆ ไม่ไดร้าคาจึงนํามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป ซ่ึงก็หาตลาดลาํบากอีก ชาวสวน
ชาวไร่ท่ีคา้ขายไม่เป็นความรู้นอ้ยก็มกัจะเสียทีโดนผูอ่ื้นหลอก ถา้เป็นช่วงท่ีทางการสนบัสนุนเปิด
ตลาดสินคา้ OTOP เงินรายไดจ้ะสะพดั มีผลผลิตเอามาแปรรูปขายไดห้มด แต่ไม่ดีท่ีใชถุ้งใส ถุงขุ่น 
ๆ รัดหนงัยางไม่มีฉลากกข็ายไปอยา่งนั้น ต่อมามีขอ้กาํหนดต่าง ๆ จากทางการออกมา สินคา้ OTOP 
ตอ้งมีบรรจุภณัฑแ์ละฉลากแสดงช่ือกลุ่ม ถา้เป็นกลุ่มอาหารหรือของกินทุกชนิดตอ้งหมายเลข อย. 
จากสาธารณสุข ตอ้งมี มผช. จากอุตสาหกรรม ถา้เป็นสมุนไพร ตอ้งมีทะเบียนยากาํกบั ทาํใหผู้ผ้ลิต
เร่ิมมองถึงอุปสรรคจึงเร่ิมมีการจดัฝึกอบรมจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ทาํให้กลุ่มแม่บา้นเร่ิมจะ
มองเห็นความสําคญัขอบบรรจุภณัฑ์ว่าเป็นตวัช่วยท่ีดีทาํให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจเพราะบรรจุภณัฑมิ์ใช่
เพียงทาํหนา้ท่ีห่อหุม้สินคา้เท่านั้น ยงัทาํหนา้ท่ีบอกกล่าวคุณสมบติัของสินคา้ดว้ย 
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อุปสรรคเร่ืองบรรจุภณัฑ ์ผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ส่วนใหญ่มกัพบอุปสรรคในเร่ืองบรรจุ
ภณัฑม์ากท่ีสุด เน่ืองจากมีความรู้ในดา้นน้ีนอ้ยไม่รู้จะติดต่อใคร ก็เดินเขา้โรงพิมพท์าํออกมาดีบา้ง 
ไม่ดีบา้ง โดยเฉพาะโรงพิมพใ์นต่างจงัหวดัท่ีไม่มีนกัออกแบบแต่ฟังขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีอยากไดแ้บบ
ท่ีตอ้งการแต่ไม่มีประสบการณ์จึงไดเ้พียงฉลากหรือสติกเกอร์หรือไดแ้บบท่ีเป็นกล่องกระดาษพิมพ ์
4 สี  เคลือบพลาสติกยูวี เป็นมันระยับก็มี เพราะได้รับคําแนะนําและออกแบบจากอาจารย์
มหาวิทยาลยัในต่างจงัหวดัท่ีมีคณะออกแบบแต่กลบักลายเป็นวา่บรรจุภณัฑดี์เกินราคาตน้ทุนสินคา้ 
เรียกบรรจุภณัฑแ์บบน้ีวา่ OVER PACKAGING สาเหตุคือสินคา้ราคา 30 บาท แต่ค่าบรรจุภณัฑ ์10 
บาท แบบน้ีกไ็ม่ไหวหากาํไรไม่ได ้รัฐบาลสนบัสนุนกิจการ OTOP เพื่อใหก้ลุ่มในพื้นท่ีตั้งตวัได ้ซ่ึง
ในความเป็นจริงมูลค่าบรรจุภณัฑ์ไม่ควรจะเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งเป็นสินคา้ประเภทอาหาร เช่น 
นํ้ าพริก เคร่ืองด่ืมสมุนไพร นํ้ าผลไม ้มูลค่าบรรจุภณัฑ์ไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ สินคา้ท่ีมีมูลค่า
บรรจุภณัฑสู์งมากเห็นจะเป็นสินคา้ประเภทนํ้าหอม เคร่ืองสาํอางและอญัมณี ซ่ึงมีมูลค่าในตวัเอง 

สาํหรับบรรจุภณัฑสิ์นคา้ OTOP นั้น ส่วนใหญ่จะมองไปท่ีบรรจุภณัฑสิ์นคา้โรงงาน
อุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง ซ่ึงจะเอากิจการของเราไปเทียบกบัของเขาไม่ไดแ้มแ้ต่นอ้ย เงินทุนและ
ระบบการผลิตแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง การจดัตั้งเป็นกลุ่ม OTOP รัฐบาลมีจุดประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการ
จา้งงานและใชว้สัดุในพื้นท่ีอาจเป็นฤดูหรือมีตลอดปีเพื่อใหรู้้จกัทาํงบดุลบญัชีรายรับรายจ่ายและให้
มีงานทาํในชนบททุกท่ีโดยไม่ตอ้งเขา้มาขายแรงงานในกรุงเทพฯ หรือหวัเมืองใหญ่ แต่ปัจจุบนัรู้สึก
วา่ความแขง็แกร่งของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั บางกลุ่มดาํเนินกิจการไดดี้มีผลกาํไรมาแบ่งปันลูกนอ้ง
ท่ีสหกรณ์ วางระบบไวดี้จนเป็นท่ีอิจฉาของชาวบา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียง ยกตวัอยา่ง กลว้ยหกัมุกฉาบ
ท่ีสุพรรณบุรี เม่ือก่อนมีกลว้ยชนิดน้ีมากจนตอ้งตดัท้ิง คนไม่นิยมกลว้ยหักมุกเพราะนาํไปป้ิงแลว้
เปลือกจะเป็นสีดาํ เหมาะสําหรับเด็กและคนแก่ พอนาํมาแปรรูปเป็นกลว้ยหักมุกฉาบกลบัไดรั้บ
ความนิยมเป็นอยา่งดี ซ่ึงบรรจุภณัฑท่ี์ใชก้คื็อถุงพลาสติกชนิดหนาและเคลือบไนล่อน ติดสติกเกอร์
ซ่ึงดูเป็นแบบไทย ๆ และมีหลายสี ตน้ทุนตกดวงละ 60 สตางค ์สั่งท่ีกรุงเทพฯ คร้ังละ 50,000 ดวง 
จ่ายคร้ังละ 30,000 บาท ใช้ 4-5 เดือน ใกลจ้ะหมดก็สั่งใหม่ ซ่ึงทางหัวหน้ากลุ่มเองเคยคิดจะ
เปล่ียนเป็นถุงฟอยลก์นัช้ืน 

ค้นหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้ในบรรจุภัณฑ์ แท้จริงแล้ว  บรรจุภัณฑ์มี
วิวฒันาการมาจากการเกษตรนัน่เอง จะเห็นไดว้า่วสัดุบรรจุภณัฑด์ั้งเดิมนั้นหนีไม่พน้ใบตอง ใบจาก 
ใบไผ ่ใบบวั ใบตองตึง และการนาํผิวของไมไ้ผ ่หวายและเส้นใยพืชอ่ืน ๆ ท่ีมีมากในทอ้งถ่ินมาจกั
สานเพื่อใชเ้ป็นภาชนะบรรจุรวมเมลด็ขา้วและธญัพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจรวมไปถึงอารยธรรมของมนุษย์
ในเร่ืองตอ้งการความสะดวกตามอตัภาพจึงเป็นแบบน้ีมาตั้งแต่ดึกดาํบรรพ ์มนุษยย์่อมเหนือกว่า
สัตวห์รือส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ อยู่แลว้ในเร่ืองการเพาะปลูก มนุษยจึ์งไดเ้ปรียบตรงน้ี คือนาํเอาวสัดุจาก

DPU



 
94

ธรรมชาติและการเกษตรมาผสมผสานดดัแปลงและค่อย ๆ พฒันาให้เป็นบรรจุภณัฑเ์ม่ือเวลาผ่าน
ไปคนรุ่นใหม่จึงไม่อาจรู้ไดว้่าภาชนะบรรจุภณัฑรู์ปแบบน้ีมีท่ีมาอยา่งไร ใครเป็นผูคิ้ด ไม่ว่าจะเป็น
กระต๊ิบขา้วเหนียว หมอ้ดิน ไหปลาร้า ท่ีประดิษฐ์คิดทาํข้ึนอย่างชาญฉลาดจากบรรพบุรุษของเรา 
ขอ้น้ีคงไม่มีใครอธิบายไดน้อกจากจะบอกเพียงวา่ เห็นมาตั้งแต่เกิดแลว้ มนักมี็ลกัษณะเช่นน้ี 

เอกลกัษณ์ท่ีมีตาํนานอนัยาวนานน้ีใครหลายคนอยากจะดึงมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ แม้
จะนาํเอาของแทม้าใชไ้ม่ไดก้็ตาม เพราะติดขดัตรงท่ีนาํใบตองเจียนเขา้เคร่ืองจกัรห่ออาหารในเชิง
อุตสาหกรรมไม่ได ้แต่คนช่างคิดกน็าํเอาลายใบตองมาพิมพบ์นกระดาษ สีสนัดูคลา้ยมาก เรียกไดว้่า
เอาของแทม้าใชไ้ม่ไดแ้ต่ก็นาํภาพลกัษณ์มาใชแ้ทน แลว้นาํเขา้เคร่ืองบรรจุเป็นมว้นเพ่ือผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมได ้นัน่คือการนาํเอาเอกลกัษณ์ของธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองบรรจุภณัฑ ์
ถือเป็นการปลอมประโลมใจคนไทยรุ่นใหม่ในเมืองท่ีอยู่แฟลต อยู่คอนโดท่ีห่างไกลธรรมชาติ 
ตน้ไม ้ลาํธาร ภูเขา ออกไปทุกที ซ่ึงจะเขา้มาเร่ืองเอกลกัษณ์ในบรรจุภณัฑไ์ทย 

โออิตะเมืองตน้แบบแห่ง OTOP มีนกัออกแบบไทยรุ่นใหม่หลายคนไดไ้ปศึกษาและดู
งานท่ีประเทศญ่ีปุ่นเก่ียวกบัเร่ืองเอกลกัษณ์บรรจุภณัฑแ์ละมีโอกาสไปดูงานท่ีเมืองโออิตะ อนัเป็น
เมืองตน้แบบของ OTOP ซ่ึงประเทศเราไดน้าํกลยทุธ์และรูปแบบจากท่ีน่ีมาปรับแผนให้เหมาะสม
กบั OTOP ของบา้นเรา ท่ีเมืองโออิตะมิใช่จะเนน้แต่เร่ืองผลิตภณัฑแ์ต่เพียงอยา่งเดียวแต่จะเนน้การ
ท่องเท่ียวควบคู่กนัไปดว้ย บา้นเขามีนํ้ าพุร้อนหลายแห่งทาํให้เกิดกิจการสปามากมาย คนญ่ีปุ่นอยู่
เมืองหนาวนิยมอาบนํ้ าพุร้อน แม้แต่นักท่องเท่ียวต่างชาติก็นิยมเช่นกัน จึงทาํให้ผูค้นในเมือง
ประกอบอาชีพข้ึนจาํนวนมาก รวมไปถึงเกษตรกรทาํสวนส้ม เพาะเห็ด และเล้ียงปลา ผลผลิตทาง
การเกษตรทั้ง 3 อยา่งสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่เมืองน้ีเพราะชาวโออิตะรู้จกันาํส้มมาแปรรูปเป็นนํ้ าสม้สด 
แลว้บรรจุกระป๋องส่งไปจาํหน่ายทัว่ประเทศ ส่วนเห็ดและปลาจากเมืองโออิตะก็สร้างช่ือเสียงให้
เมืองน้ีโด่งดงัไปทัว่เหมือนกบัท่ีคนไทยพูดถึงเชียงใหม่ก็จะนึกถึงธรรมชาติ ป่าเขา นํ้ าตก อากาศ
หนาวเยน็ และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม รวมถึงพืชผกัผลไมเ้มืองหนาว สินคา้หัตถกรรม 
ถา้พดูถึงจนัทบุรีและระยองกจ็ะนึกถึงผลไม ้เช่น เงาะ ทุเรียน และอาหารสด อาหารแหง้จากทะเล ท่ี
เมืองโออิตะก็มีภาพลกัษณ์แบบน้ีเช่นกนั ทาํให้ช่ือเมืองกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีจูงใจให้นกัท่องเท่ียว
อยากแวะไปเยี่ยมเยือนและซ้ือสินคา้ต่าง ๆ กลบับา้น คนญ่ีปุ่นมีนิสัยอ่อนโยน ถ่อมตวั เด็ก ๆ มี
พรสวรรคเ์ร่ืองพบักระดาษจะฝึกฝนมาโดยตลอด พอมีเวลาว่างเม่ือไรมกัใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์
ดว้ยการพบักระดาษเล่นจนติดเป็นนิสัย วฒันธรรมการพบักระดาษของญ่ีปุ่นเรียกว่า “โอริกามิ” 
ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าคนญ่ีปุ่นมกัจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เก่ง เพราะเขาปลูกฝังเร่ืองการพบั
กระดาษและมีการพฒันาออกไปอย่างไม่มีขีดจาํกดั รวมไปถึงความเขา้ใจในเร่ืองศิลปะและการ
ดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชนชาติอยา่งเหนียวแน่น 
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นอกจากนั้น คนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ยงันิยมใชผ้า้ท่ีมีลวดลายและสีสันสวยสดงดงาม เพื่อ
ห่อของขวญัให้แก่กัน พร้อมทั้ งนําเชือกยอ้มสีเส้นโตนํามามัดห่อ ทาํให้ดูเก๋และมีเสน่ห์เป็น
เอกลกัษณ์ไปอีกแบบ แต่บรรจุภณัฑสิ์นคา้ของญ่ีปุ่นท่ีไม่ใช่ OTOP จะถูกออกแบบไปในแนวทางท่ี
เป็นมาตรฐาน เช่น การใชว้สัดุท่ีผลิตเขา้ระบบอุตสาหกรรม ญ่ีปุ่นออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรเอง
ไดแ้ละยงัส่งไปจาํหน่วยทัว่โลก ประกอบกบัชาวญ่ีปุ่นใชข้องอย่างฟุ่มเฟือย ขยะบรรจุภณัฑน่์าจะ
ลน้เมือง แต่กลบัไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเขามีศกัยภาพในการควบคุมขยะไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น มีวนัหา้ม
ท้ิงขยะบางชนิด เช่น แกว้ ขวดแกว้ ตูเ้ยน็เก่า เตาแก๊สเก่า คอมพิวเตอร์เก่า (ของคนไทยขายใหซ้าเลง้ 
ไดเ้งินคืนไม่มากก็ยงัดี) แต่หากจะท้ิงตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน ประชากรของเขามีคุณภาพ
และเช่ือฟังคาํสั่ง จึงไม่ละเมิดกฎเกณฑ ์ดงันั้นบรรจุภณัฑข์องญ่ีปุ่นเม่ือกลายเป็นขยะจึงตอ้งทาํลาย
ง่าย เช่น กระป๋องชามะนาว ท่ีไม่เป็นทรงกระบอกแบบแคนฝาดึงท่ีเราหันมาใชบ้รรจุนํ้ าอดัลม แต่
เขาต่อกระป๋องให้เรียวข้ึนไปเหมือนขวด มีฝาเกลียวปิดท่ีใชว้สัดุชนิดเดียวกบัตวักระป๋องก่ึงขวด 
เม่ือนาํไปรีไซเคิลกไ็ม่ตอ้งเพิ่มแรงงานคนมาแยกฝาออกไปคนละทาง 

นํ้าอดัลมขวดลิตรของไทยเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ใชข้วดแกว้มาลา้งบรรจุใหม่ ฝาเกลียวโลหะ
ท่ีบิดเปิดแลว้ฝาเกลียวจะขาดหลุดออกจากส่วนล่าง เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจกบัผูบ้ริโภคว่าไม่
มีการเปิดฝาก่อนหนา้น้ี หรือไม่มีการปลอมปนแต่ส่วนของโลหะท่ีขาดออกจากฝาจะคงคา้งอยูท่ี่คอ
ขวด ทาํใหย้ากต่อการแงะออกมาเพ่ือนาํไปบรรจุและปิดฝาใหม่ ตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายแรงงานคนแงะวง
โลหะในการนาํขวดแกว้กลบัมาใช ้ต่อมาจึงออกแบบใหห่้วงอา้หลุดติดคาฝาโลหะ ช่วงท่ีเปิดฝาขวด
จึงไม่มีห่วงวงกลมติดคา้งท่ีคอขวด เป็นการยมืมือผูบ้ริโภคใหท้าํหนา้ท่ีเอาวงโลหะออกขณะเปิด ทั้ง
ท่ีวงโลหะส่วนล่างน้ีมีความคมอาจเกิดอนัตรายบาดมือได ้ปัจจุบนัจึงหันมานิยมฝาพลาสติกท่ีขาด
และหลุดออกจากกนัเช่นเดิม แต่ไม่เป็นอนัตรายเพราะน่ิมกว่าฝาโลหะ (นเร ขอจิตตเ์มตต,์ 2550 : 
52) 

อาจกล่าวได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีความสําคัญทางด้านการพัฒนาสินค้าOTOPให้กับ
ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคมากมาย แต่รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัยงัมีรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนัมากมาย แต่ยงัไม่มีผูท้าํการศึกษาอยา่งจริงจงักบัประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นการวิจยั
คร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นทาํการศึกษาเร่ืองการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ซ่ึงมีรูปแบบแตกต่างกัน
มากมาย ในเร่ืองของส่วนของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ และกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ ซ่ึง
สามารถจาํแนกความแตกต่างของการออกแบบตามรูปแบบของการออกแบบ ท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึน
ทอ้งตลาด เพ่ือใชใ้นการสร้างตน้แบบบรรจุภณัฑแ์ก่ผูป้ระกอบการ กรณีศึกษา บรรจุภณัฑส์าํหรับ
เคร่ืองเบญจรงค ์ณ ชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี  อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  
ซ่ึงเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑO์TOP ของไทยท่ีไดรั้บการยอมรับในปัจจุบนั ใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพ
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ของตนเองและกลุ่ม ในการจดัจาํหน่ายสินคา้เบญจรงค ์อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี  อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร   

 
2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ของผู้บริโภค 

Randall (2000) อธิบายว่า การรับรู้ (Perception) คือ การเลือกขอ้มูลข่าวสารของบุคคล
จนเกิดเป็นภาพรวมต่อตราสินคา้ ซ่ึงการเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภคมีปัจจยัจากประสบการณ์ส่วนตวั 
ความเช่ือและทศันคติเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริโภคจะรับรู้ตราสินคา้ในภาพรวมท่ีเกิดจากความรู้สึก 
ความเช่ือและทศันคติต่อตราสินคา้ นอกจากน้ี (Assael (1998) และ Hanna และ Wozniak (2001) 
กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการเลือก (Select) ประมวลผล (Organize) และตีความ 
(Interpret) ส่ิงร้าจนเกิดเป็นภาพรวมของส่ิงนั้น ในขณะท่ี Hoyer และ Maclnnis (2001) ใหค้าํจาํกดั
ความว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีส่ิงเร้าภายนอกกระตุน้ประสาทสัมผสัทั้งห้าของมนุษย ์
ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก และการสัมผสั การรับรู้จึงเป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อีกทั้งการรับรู้ของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะเลือกรับรู้ ประมวล และตีความส่ิงเร้าบนพื้นฐานของความคิด 
ความเช่ือและประสบการณ์ส่วนบุคคล ยิ่งบุคคลมีประสบการณ์มากเพียงใด การตีความก็จะ
ซบัซอ้นและหลากหลายมากข้ึน 
2.4.1  กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

Hanna และ Wozniak (2001) อธิบายว่า กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภคเร่ิมตน้จากการ
เปิดรับส่ิงเร้า (Exposure) ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดส้ัมผสักบัส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้ม ไม่ว่าโดยตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม โดยผูบ้ริโภคจะแสดงความสนใจ (Attention) ต่อส่ิงเร้า และเกิดการรับรู้ผ่านทาง
ประสาทสัมผสัทั้งหา้ อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก และการสัมผสั และส่งผา่นขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ (Inputs) 
ไปยงัสมองเพ่ือประมวลผลและตีความหมาย 

ทั้งน้ี ประสาทสัมผสัทั้งห้ามีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค เพราะเป็น
ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถรับรู้ส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั โดยผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ผา่นทางการ
มองเห็น (Vision) การดมกล่ิน (Smell) การรับรส (Taste) การได้ยิน (Sound) และการสัมผสั 
(Touch) โดยกวา่ร้อยละ 80 ของการรับรู้ของบุคคลเกิดจากการมองเห็น และเม่ือสูญเสียการมองเห็น 
เช่น อยู่ในท่ีมืดบุคคลจึงจะหันไปพึ่งพาประสาทสัมผสัดา้นอ่ืน ๆ มากข้ึน (Hanna & Wozniak, 
2001) ในชีวิตประจาํวนัผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ งห้าร่วมกัน 
ยกตวัอย่างเช่น เม่ือผูบ้ริโภคไปเลือกซ้ือสินคา้ในซูเปอร์มาร์เก็ต เขาจะเห็นบรรจุภณัฑ์ของสินคา้
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นานาชนิดเรียงรายอยูบ่นชั้นวางสินคา้ จะไดย้นิพนกังานขายกล่าวบรรยายสรรพคุณของสินคา้และ
อาจจะไดท้ดลองดมกล่ินจากสินคา้ตวัอยา่ง หรือชิมรสสินคา้และไดพ้ิจารณาสินคา้ดว้ยการสัมผสั
เพื่อตรวจดูสภาพของสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.19  ขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ (An overview of the perceptual precess) 
 
ท่ีมา:  Hanna, N., & Wozniak, R. (2001). Consumer behavior: An applied approach. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall, p. 105. 
 

อยา่งไรกดี็ ในความเป็นจริงผูบ้ริโภคจะถูกรายลอ้มดว้ยส่ิงเร้าจาํนวนมหาศาลในแต่ละ
วนั ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ สินคา้ท่ีตั้งเรียงรายในร้านคา้ ผูค้น ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนรายรอบตวั ซ่ึงเกินกาํลงัความสามารถท่ีบุคคลจะรับรู้ส่ิงเร้าทั้งหมดทุกอย่างได้ ทาํให้
ผูบ้ริโภคมีการคดัเลือกหรือกลัน่กรองส่ิงเร้าไม่จาํเป็นออกไป และเลือกรับรู้แต่ส่ิงเร้าท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตนเท่านั้น การเลือกรับรู้ (Perceptual selectivity) สามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุก ๆ ขั้นตอน
ของกระบวนการรับรู้ เช่น การเลือกเปิดรับ (Selective exposure) ซ่ึงหมายถึง การเลือกเปิดรับแต่
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ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความสําคญัและตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น และ
การเลือกสนใจ (Selective attention) ซ่ึงหมายถึงการเลือกเอาใจใส่เฉพาะขอ้มูลท่ีสนใจและ
หลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบัระบบความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีอยู ่
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.20  ขั้นตอนของการเลือกรับรู้ขอ้มูล (Perceptual selectivity) 
 
ท่ีมา:  Hanna, N., & Wozniak, R. (2001). Consumer behavior: An applied approach. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall, p. 110. 
 

จากภาพขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีส่ิงเร้าท่ีไม่จาํเป็นถูก
กลัน่กรองออกไปโดยกระบวนการเลือกเปิดรับ และการเลือกสนใจ โดยในแต่ละวนัผูบ้ริโภคจะ
เปิดรับสารโฆษณาจาํนวนมากในระหว่างเปิดรับชมโทรทศัน์ กระบวนการเลือกรับรู้จะทาํให้
ผูบ้ริโภคใชว้ิธีต่าง ๆ ในการหลีกเล่ียงสารโฆษณา (Advertising avoidance) เช่น เปล่ียนช่อง ทาํให้
โทรทศัน์ไม่มีเสียง (Mute) หรือแมแ้ต่หนัเหความสนใจไปท่ีอ่ืน เป็นตน้ นกัโฆษณาจึงจาํเป็นตอ้งใช้
กลวิธีต่าง ๆ เพื่อใหส้ารโฆษณากา้วผา่นกระบวนการเลือกรับรู้น้ีเขา้ไปใหไ้ด ้ซ่ึงกลวิธีท่ีนกัโฆษณา
ใช ้เช่น การออกอากาศสารโฆษณษในช่วงเวลาเดียวกนัทุกช่องสถานี (Readblocking) เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้ผูบ้ริโภคหลีกเล่ียงท่ีจะเปิดรับสารโฆษณษด้วยการเปล่ียนช่อง (Zapping) รวมถึงการ
ออกแบบสารโฆษณษให้มีจุดดึงดูดความสนใจ (Appeals) ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การใชจุ้ดดึงดูด
เร่ืองเพศ (Sex appeal) จุดดึงดูดในเร่ืองอารมณ์ขบขนั (Humor appeal) ความกลวั (Fear appeal) 
ฯลฯ ตวัอย่างเช่น การใชน้างแบบโฆษณาท่ีสวยมีเสน่ห์ดึงดูดใจ การใชมุ้ขตลกขาํขนั หรือการใช้
ขอ้ความท่ีก่อให้เกิดความกลวั เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในสารโฆษณา (Hanna 
& Wozniak, 2001; Wells, Burnett & Moriarty, 2000) 

ความสําคญัของการเลือกรับรู้ขอ้มูลยงัเห็นไดจ้ากการท่ี Assael (1998) ไดจ้ดัให้การ
เลือกรับรู้ขอ้มูลเป็นขั้นตอนแรกของการกระบวนการรับรู้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) เป็นกระบวนการแรกของการรับรู้ ผูบ้ริโภคจะ
เลือกรับรู้แต่ส่ิงท่ีตนสนใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน เน่ืองจากในแต่ละวนั
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ผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นส่ิงเร้าจาํนวนมากและผูบ้ริโภคไม่อาจรับรู้ไดท้ั้งหมด จึงจาํเป็นตอ้งเลือกรับรู้
เฉพาะในส่ิงท่ีตนสนใจและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เช่น ผูบ้ริโภคท่ีกาํลงัหาซ้ือรถยนต์ก็จะ
สนใจโฆษณาเก่ียวกับรถยนต์มากเป็นพิเศษ หรือคนท่ีสนใจเร่ืองแฟชั่นก็จะให้ความสนใจกับ
โฆษณาเส้ือผา้ เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นหลกัพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร โดยกระบวนการเลือกรับรู้มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การเปิดรับ (Exposure) เกิดข้ึนเม่ือประสาท
สัมผสัต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า โดยผูบ้ริโภคจะเปิดรับส่ิงเร้าหรือไม่นั้น
ข้ึนอยู่กบัความสนใจและความเก่ียวพนัท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงเร้านั้น และ 2) ความสนใจ (Attention) 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจกบัส่ิงเร้า โดยส่ิงเร้าท่ีมีความแปลกแตกต่างจากส่ิงเร้าอ่ืน
มกัจะสามารถดึงดูดความสนใจไดดี้ 

Assael (1998) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัในการเลือกรับรู้ส่ิงเร้า
ทางการตลาด เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความตอ้งการ ทศันคติ ประสบการณ์ และลกัษณะนิสัยท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทาํให้คนสองคนมีการรับรู้ต่อโฆษณา บรรจุภณัฑ์ หรือสินคา้ช้ินเดียวกนัไม่
เหมือนกนั และเช่นเดียวกบั Hanna และ Wozniak (2001) ซ่ึงกล่าวว่า การเลือกรับรู้สามารถเกิดข้ึน
ไดใ้นทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ ไม่วา่จะเป็นการเลือกเปิดรับ (Selective exposure) ซ่ึงเกิด
จากความเช่ือของบุคคลท่ีส่งผลต่อส่ิงท่ีเขาเลือกอ่านหรือเลือกฟัง การเลือกจัดระเบียบขอ้มูล 
(Selective organization) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลเลือกจดัระเบียบเฉพาะขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเช่ือเดิม และการเลือกตีความ (Selective interpretation) เพื่อใหก้ารรับรู้สอดคลอ้งกบัความเช่ือ
และทศันคติท่ีมีอยู่เดิม โดยกระบวนการเลือกรับรู้เพื่อหลีกเล่ียงการรับรู้ในส่ิงท่ีไม่ตรงกบัความ
คาดหวงั และความเช่ือของตน หรือหลีกเล่ียงการรับรู้ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี หรือท่ีเรียกว่า 
กลไกป้องกนัตนเองในการรับรู้ (Perceptual defense) นั้น ผูบ้ริโภคจะปกป้องตนเองดว้ยการปฏิเสธ
ท่ีจะรับรู้ขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือเดิม หรืออาจบิดเบือนขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการนั้นได ้
ตวัอย่างเช่น คนท่ีสูบบุหร่ีจะหลีกเล่ียงการรับรู้โฆษณารณรงคก์ารเลิกสูบบุหร่ี หรือบิดเบือนโทษ
ของการสูบบุหร่ีใหเ้บาลง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหร้ะบบความคิดความเช่ือของเขาเกิดความขดัแยง้ 
เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.21  แบบจาํลองกระบวนการรับรู้ (The perceptual process) 
 
ท่ีมา:  Assael, H. (1998). Consumer behavior and marketing action (6th ed.). Cincinnati, OH: 

South-Western College, p. 218. 
 
หลงัจากการเลือกรับรู้ขอ้มูลท่ีสนใจแลว้ แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัไม่สามารถตีความขอ้มูลได ้

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ยงัไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงตอ้งทาํการจดัระเบียบขอ้มูล 
2.  การจดัระเบียบขอ้มูล (Perceptual organization) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริโภค

จดักลุ่มขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จนเกิดเป็นภาพรวม เพื่อให้สะดวกต่อการประมวลผลและ
การตีความหมายขอ้มูล โดยมีการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา ราคาสินคา้ ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย บุคลิกลกัษณะของตราสินคา้ เอกลกัษณ์ตราสินคา้ ฯลฯ จนเกิดเป็นภาพรวมของ
สินคา้ข้ึนในในผูบ้ริโภค (Assael, 1998) 

Schiffman และ Kanuk (2000) กล่าวถึงการจัดระเบียบข้อมูลว่า ผูบ้ริโภคมักจะ
รวบรวมส่ิงท่ีรับรู้เขา้ดว้ยกนัเป็นกลุ่มกอ้นหรือมองในภาพรวม ตามทฤษฏี Gestalt psychology ซ่ึง
อธิบายว่า บุคคลจะรับรู้ขอ้มูลในรูปแบบของภาพรวมท่ีมีความหมายมากกว่าการรับรู้ขอ้มูลทีละ
หน่วยยอ่ย โดยทฤษฎีการรับรู้ของ Gestalt มีหลกัการดงัต่อไปน้ี 

Closure หมายถึง การท่ีบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ภาพรวมท่ีสมบูรณ์ของวตัถุ แมว้่า
วตัถุนั้นจะมีส่วนท่ีขาดหายไปก็ตาม โดยบุคคลจะเติมส่ิงท่ีขาดหายไปเพื่อใหไ้ดภ้าพรวมท่ีสมบูรณ์ 
หลกัการน้ีมกัถูกใช้ในการโฆษณา โดยผูบ้ริโภคจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัภาพโฆษณาท่ีมี
บางส่วนขาดหายไป 
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Grouping หมายถึง การท่ีบุคคลมกัจะรับรู้ขอ้มูลท่ีรวมกลุ่มกนัเป็นกอ้น (Chunking) 
มากกว่าขอ้มูลท่ีเป็นส่วนย่อย ทั้งน้ีเพื่อทาํให้ง่ายต่อการประมวลผลและการจดจาํ ตวัอย่างเช่น 
ผูบ้ริโภคมกัจะจดักลุ่มหมายเลขโทรศพัทเ์ป็นกลุ่มกอ้น ๆ ละ 3-4 ตวัเลข เพ่ือง่ายต่อการจดจาํ เช่น 
01-123-4567 เป็นตน้ 

Proximity หมายถึง แนวโนม้ในการจบักลุ่มวตัถุท่ีมีความสอดคลอ้งหรืออยูใ่กลก้นัเขา้
ดว้ยกนั เช่น เราอาจจดัให้อาหารประเภทถัว่อยู่ในกลุ่มขนมขบเค้ียว หรืออยูใ่นกลุ่มอาหารสาํหรับ
สุขภาพไดโ้ดยการวางตาํแหน่งสินคา้บนชั้นวางในร้านคา้ 

Context หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่ายรอบวตัถุ โดยบุคคลจะมีการรับรู้วตัถุเดียวกนั
ต่างกนัออกไปเม่ือวตัถุนั้นปรากฎอยูใ่นบริบทแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ข่าวท่ีปรากฎใน
หนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนําจะให้ความรู้สึกท่ีน่าเช่ือถือมากกว่าข่าวเดียวกันหากแต่ไปปรากฎใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บุคคลยงัมีการรับรู้วตัถุตามความสัมพนัธ์ระหว่างรูปร่างหรือวตัถุกบัฉาก
หลงั (Figure and ground) กล่าวคือ รูปร่าง (Figure) เป็นองคป์ระกอบหลกัซ่ึงมีความเด่นชดัมากกว่า
ฉากหลงั (Ground) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบรอง โดยผูบ้ริโภคอาจเลือกรับรู้องคป์ระกอบใดเป็นรูปร่าง
และองคป์ระกอบใดเป็นฉากหลงั ซ่ึงจะทาํให้การรับรู้ท่ีไดแ้ตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ในทางโฆษณา
หลกัการน้ีหมายถึง การท่ีภาพสินคา้หรือจุดสนใจของสารโฆษณาตอ้งมีความโดดเด่นออกจาก
องคป์ระกอบท่ีเป็นฉากหลงัอยา่งชดัเจน 

3.  การตีความหมาย (Perceptual interpretation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการ
รับรู้ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

3.1  การจดัประเภท (Perceptual categorization) หมายถึง การจดักลุ่มส่ิงท่ีคลา้ยคลึง
กนัเขา้ดว้ยกนัเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถประมวลผลขอ้มูลจาํนวนมากไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Hanna และ Wozniak (2001) อธิบายว่า ในการจดัประเภทนั้นบุคคลจะ
พิจารณาลกัษณะท่ีส่ิงเหล่าน้ีมีร่วมกนัให้เป็นประเภทเดียวกนั การจดัประเภทยงัช่วยให้ผูบ้ริโภค
สามารถจดัประเภทของสินคา้ไดง่้ายข้ึนในกรณีท่ีเป็นสินคา้นวตักรรม (Innovation) โดยจะทาํให้
ผูบ้ริโภคทราบวา่ สินคา้ชนิดน้ีควรจะจดัอยูใ่นหมวดสินคา้ประเภทใด ตวัอยา่งเช่น เม่ือผูบ้ริโภคพบ
สินคา้ท่ีไม่รู้จักก็จะพิจารณาจากลกัษณะของสินคา้ เช่น ทาํจากแป้ง และมีลกัษณะเป็นเส้น ๆ 
พิจารณาจากตาํแหน่งสถานท่ีท่ีพบสินคา้ในร้านคา้ เช่น พบบนชั้นวางเคร่ืองปรุงอาหาร และ
พิจารณาขอ้มูลจากบรรจุภณัฑ ์จนในท่ีสุดก็จะสามารถระบุไดว้่าสินคา้น้ีควรจดัอยู่ในหมวดสินคา้
ประเภทพาสตา้ เป็นตน้ โดยผูบ้ริโภคอาจแบ่งกลุ่มของสินคา้แบบกวา้ง ๆ ตามประเภทของสินคา้ 
เช่น ผงซกัฟอก ขนมขบเค้ียว เคร่ืองด่ืม ฯลนฯ หรืออาจแบ่งตามกลุ่มยอ่ย เช่น นํ้ ายาลา้งจาน นํ้ ายา
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ซกัผา้ เป็นตน้ ซ่ึงในกลุ่มยอ่ยน้ียงัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดอี้กตามความแตกต่างดา้น
ราคา คุณภาพสินคา้ ตราสินคา้ และโอกาสในการใชสิ้นคา้ 

3.2  การเช่ือมโยง (Perceptual inference) หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงเร้า 2 ชนิดเขา้ดว้ยกนั โดย Alba และ Hutchinson (1987, cited in Hanna & Wozniak, 
2001) อธิบายว่า บุคคลจะมีการเช่ือมโยงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้ ตราสินคา้ ร้านคา้ หรือองคก์ร 
เขา้กบัความรู้หรือประสบการณ์ดั้งเดิมท่ีบุคคลมีต่อตราสินคา้หรือองคก์รนั้น ๆ เช่น จากการเรียนรู้
ในอดีตทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการเช่ือมโยงระหว่างราคากบัคุณภาพของสินคา้ หรือภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้กบัคุณภาพของสินคา้ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคจะตีความว่า สินคา้ราคาสูง หรือตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั
มกัจะมีคุณภาพดี ทาํใหเ้กิดความเช่ือว่าสินคา้ราคาแพงก็คือสินคา้คุณภาพดี ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคมี
ความเช่ือวา่นาฬิกา Rolex และรถ Mercedes-Benz เป็นสินคา้คุณภาพดี เป็นตน้ 
2.4.2  การรับรู้ตราสินคา้ (Brand perception) 

Assael (1998) อธิบายวา่ ปกติแลว้ผูบ้ริโภคจะมีการสร้างภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ 
ร้านคา้และองคก์ร ไวใ้นใจโดยภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ภาพรวมของการรับรู้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิง
หน่ึงท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนจากการประมวลขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากโฆษณา
หรือจากการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืน จากคาํจาํกดัความดงักล่าว ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ (Brand image) จึงเป็นภาพรวมของการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ซ่ึง Hawkins, Best & 
Coney (1998) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) ประกอบไปดว้ยการ
ตีความหมายเก่ียวกบัลกัษณะและคุณประโยชน์ของสินคา้ สถานการณ์ในการใชสิ้นคา้ ผูใ้ชสิ้นคา้
และลกัษณะขององคก์รผูผ้ลิตสินคา้เกิดเป็นหน่วยความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีเก่ียวกบัตราสินคา้ กล่าวคือ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้กคื็อ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภครู้สึกเม่ือนึกถึงตราสินคา้นัน่เอง 

Biel (1992) กล่าวว่า ในการอธิบายภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand image) ผูบ้ริโภค
จะนึกถึงการเช่ือมโยงคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสินค้า โดยอาจเป็นการเช่ือมโยง
คุณสมบติัท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม หรือเป็นคุณสมบติัในดา้นท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ใชส้อย (Tangible / 
functional attributes) เช่น ความเร็ว ราคาสูง (Premium price) สามารถใช้งานได้ง่าย (User 
friendliness) จาํนวนคร้ัง และระยะเวลาท่ีใชง้าน เป็นตน้ หรืออาจเป็นการเช่ือมโยงตราสินคา้กบั
คุณสมบติัในด้านอารมณ์ (Emotional attributes) เช่น ความต่ืนเตน้ น่าเช่ือถือ สนุก น่าเบ่ือ มี
ลกัษณะสมชายชาตรี (Masculinity) หรือมีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ (Innovation) เป็นตน้ 
ตวัอยา่งของการเช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัคุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น ตราสินคา้ Apple ถูกเช่ือมโยงกบั
การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นอ่อนวัย  (Youthful ingenuity) ในขณะท่ีช่ือ IBM เ ช่ือมโยงกับ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน (Efficiency) เป็นตน้ 
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ภาพลักษณ์ของตราสินคา้ (Brand image) ประกอบข้ึนจากองค์ประกอบสําคญั 3 
ประการ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ขององคก์รผูผ้ลิตสินคา้ (Corporate image) ภาพลกัษณ์ของผูใ้ชสิ้นคา้ 
(Image of user) และภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้หรือบริการ (Image of product / service) ทั้งน้ีสัดส่วน
ของความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามน้ีจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของสินคา้ และ
ตามแต่ละตราสินคา้ ตวัอย่างเช่น ในกรณีของตราสินคา้ Marlboro ภาพลกัษณ์ขององคก์รผูผ้ลิต 
(Philip Morris) ไม่มีบทบาทในการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้เลย ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ของตวั
สินคา้ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความประทบัใจในภาพลกัษณ์ของผูใ้ชสิ้นคา้ (Marlboro cowboy) จะ
มีส่วนสาํคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ แต่สาํหรับกรณีของสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น 
ตราสินคา้ Macintoch และ IBM องคป์ระกอบทั้งสามส่วนจะร่วมกนัส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของตรา
สินคา้ (Biel, 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.22  องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (The three components of brand image) 
 
ท่ีมา:  Biel, A. L. (1992). How brand image drives brand equity. Journal of Advertising Research, 

32(6), p. RC8. 
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จากแผนภาพจะเห็นไดว้า่ Biel (1992) ไดจ้ดัใหภ้าพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณค่าตราสินคา้ (Brand equity) ซ่ึงเป็นคุณค่า (Value) ท่ีนอกเหนือจากประโยชน์
ในทางกายภาพของสินคา้ หรือเป็นคุณค่าเพิ่ม (Additional value) ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการเช่ือมโยงตรา
สินค้าเข้ากับสินค้าหรือบริการ โดย Biel ให้ความเห็นว่าคุณค่าตราสินค้าน้ีเป็นความพิเศษ 
(Premium) ท่ีผูบ้ริโภคยินยอมจ่ายสาํหรับสินคา้หรือบริการท่ีมีตราสินคา้กาํกบั เม่ือเปรียบเทียบกบั
สินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีไม่มีตราสินคา้กาํกบั ทั้งน้ี ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั (Strong brands) ก็
ยอ่มมีคุณค่าตราสินคา้มากกว่าตราสินคา้ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั โดย Biel ไดใ้ห้ตวัอย่างของตราสินคา้ท่ีมี
คุณค่าตราสินคา้สูง (Strong brands) ไดแ้ก่ Rolex, Apple, IBM, Pepsi, Kleenex, Volkswagen และ 
New York Times เป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยงัประกอบไปดว้ยส่วนท่ีไม่ใช่ภาษา (Nonverbal component) 
บ่อยคร้ังท่ีสัญลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์บางอย่างซ่ึงใช้คู่กับตราสินคา้มาเป็นเวลานาน มกัจะถูก
เช่ือมโยงเขา้กบัตราสินคา้โดยอตัโนมติั ทาํให้นึกถึงสัญลกัษณ์ดงักล่าวทนัทีท่ีมีการเอ่ยถึงช่ือตรา
สินคา้ โดยปรากฏการณ์น้ีมกัเกิดข้ึนกบัตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ผูบ้ริโภคจะนึกถึงภาพของช็อค
โกแลต Kisses ท่ีบรรจุอยู่ในกระดาษห่อสีเงิน ทนัทีท่ีเอ่ยถึงช่ือ Hershey หรือนึกถึงภาพขวด 
Contour เม่ือเอ่ยถึงช่ือ Coke เป็นตน้ (Biel, 1992) 

การส่ือสารดว้ยการออกแบบกราฟิกคลา้นกบันกัแสดงท่ีตอ้งส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจ 
แต่ไม่ใช่ดว้ยการแสดงท่าทาง แต่เป็นดว้ยตวัหนงัสือ(Typography) การจดัวาง(Layout) และการ
ออกแบบ(design) ซ่ึงการส่ือสารจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยัทั้งดา้นการออกแบบของ
ผูอ้อกแบบ(Designer) ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต(Technique) รวมไปถึงความสนใจของผูบ้ริโภค
(Consumer) ทั้งน้ีหลกัการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ก็ไม่ต่างจากท่ีกล่าวมา กล่าวคือ การ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์ปรียบเสมือนเป็นการส่ือสารทางหน่ึงท่ีตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภคหันมา
สนใจตลอดจนตอ้งเขา้ใจและไดข้อ้มูลของตวัสินคา้นั้นเช่นกนั  
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2.5  ประวตัิชุมชนเคร่ืองเบญจรงค์ ตําบลดอนไก่ด ีอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร 
ตาํบลดอนไก่ดี เป็นตาํบลท่ีตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของอาํเภอกระทุ่มแบน ประกอบ

ไปดว้ย 6 หมู่บา้น ตาํบลดอนไก่ดี มีเน้ือท่ี 5,179 ไร่ หรือประมาณ 5.2864 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่มปากแม่นํ้ า บางพื้นท่ีเป็นท่ีดอน พื้นท่ีส่วนใหญ่ใชใ้นการทาํการเกษตร 
ทิศเหนือติดต่อกบัตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทิศไตติ้ดกบั ต.นาดี บา้นเกาะ อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทิศ
ตะวนัตก ติดต่อกบั ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 6,703 คน เป็น
ชาย 2,905 คน เป็นหญิง 3,168 คน 
2.5.1  เบญจรงคไ์ทย: คุณค่าทางจิตใจของชาวบา้นดอนไก่ดี 

หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี ไดช่ื้อว่าเป็นหมู่บา้นแห่งการผลิตเคร่ืองเบญจรงค ์ท่ีมีความ
ประณีต สวยงาม มีคุณค่า และธาํรงเอกลกัษณ์เฉพาะเชิงศิลปะ การสร้างสรรคง์านเบญจรงคไ์ทย
ของชาวหมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดีแห่งน้ียดึแบบแผนและเอกลกัษณ์ เคร่ืองเบญจรงค ์เคร่ืองเบญจ
รงค์ไทยในอดีตท่ีมีคุณค่าแห่งความงามอยู่ในตวัเฉพาะ แมว้่าจะมีการปรับปรุงประยุกต์รูปทรง 
รูปแบบ ตามลกัษณะและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาํวนัให้มากท่ีสุด จากเดิมท่ีมีเพียงเป็น
เคร่ืองประดบับา้นโชวส์วยงาม ปัจจุบนัดว้ยการออกแบบรูปทรงท่ีหลากหลายสามารถนาํมาใชส้อย
ในชีวิตประจาํวนัไดแ้ละมีราคาไม่แพง ซ่ึงชาวหมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดีไดพ้ยายามสะทอ้นภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินให้สามารถปรับประยกุตไ์ปตามยคุสมยัให้คนไทยหันมานิยมบริโภคสินคา้ไทย 
และ ช่วยกนัจรรโลงผลิตภณัฑง์านเบญจรงค ์ให้เป็นสินคา้สากลประเภทเคร่ืองป้ัน ดินเผา เฉกเช่น
สินคา้จากต่างประเทศ และ ออกสู่ตลาดโลกไดม้ากข้ึน 

ผูศึ้กษาไดเ้ดินทางไปท่ีอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร และ ทาํการศึกษาแบบ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี อยู่ห่างจากตลาดกระทุ่มแบบประมาณ 6 
กิโลเมตร แยกซา้ย เขา้ถนนไปวดัท่าเสา คือ ท่ีตั้งชุมชนหมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี หมู่ท่ี 1 ตาํบล
ดอนไก่ดี จะเห็นร้านทาํเคร่ืองเบญจรงคพ์ร้อมหอ้งโชว ์สาํหรับจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เคร่ืองเบญจรงค ์
อยา่งหลากหลายสวยงามอยูส่องขา้งทางบอกใหรู้้วา่ น่ีคือหมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี ท่ีซ่ึงเป็นแหล่ง
ผลิตงานเบญจรงคท่ี์มีคุณภาพมองผวิเผนิจะมีลกัษณะเป็นร้านผลิตและคา้ในท่ีเดียวกนั เหมือนหน่ึง
ว่าต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่างคา้ บา้นใครบา้นมนั แต่ถา้ไดส้ัมผสัและทาํความรู้จกัอยา่งดี จะเห็นว่า
กระบวนการผลิตจาํหน่ายไม่ธรรมดา เพราะมีการโยงใยเครือข่าย การผลิตและจาํหน่ายอย่างเป็น
กลุ่มก้อน มีเครือข่ายลูกคา้ท่ีกวา้ง ขวางและมัน่คงมาก มีการบริการจดัการท่ีดี ในระบบธุรกิจ
ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ และช่วยกนัขายเหนียวแน่น ชุมชนร่วมกนัทาํเพื่อให้
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การผลิตงานเบญจรงค ์ของท่ีน่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป เพราะท่ีน่ีคือ กลุ่ม
เครือญาติท่ีเร่ิมตน้ ทาํเคร่ืองเบญจรงคม์าพร้อมกนั 

สองขา้งถนนท่ีทอดตวัยาวสู่วดัท่าเสา เป็นย่านท่ีตั้ งของร้านคา้เคร่ืองเบญจรงค์อยู่
มากมายหลายร้าน หลายตาํบล ประกอบกนั รวมทั้งตาํบลดอนไก่ดีท่ีอยูใ่นยา่นน้ีดว้ย จะสงัเกตวา่แต่
ละร้านมีการจดัวางชั้นแสดงสินคา้ตามสไตล์ เจา้ของร้านแข่งขนักันออกแบบตกแต่งร้านอย่าง
สวยงาม สะดุดตาลูกคา้ และเบ้ืองหลงัร้านจะเป็นท่ีผลิตเกือบทุกร้าน และมีเบญจรงคห์ลากหลาย
มาก  เ ดิน เข้าไปชมสินค้าในร้านทีละ ร้าน  ดูผิว เผินไมมีอะไรแตกต่างนัก  ทั้ ง รูปแบบ 
โครงสร้างภาชนะคือ รูปทรงท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ใชส้อยแต่พอเดินดูไปเร่ือยๆ จึงพบความแตกต่าง
ในความละเอียด ประณีต และการสร้างสรรคล์วดลาย การลงสี การรวนทอง และอีกหลายๆอยา่งท่ี
บ่งบอกถึงคุณภาพของช้ินงาน และความสามารถของผูผ้ลิตงานท่ีจะบรรจงสร้างสรรคง์านให้มี
คุณภาพได ้ 

แมว้่าจะมีร้านเบญจรงคอ์ยู่หลายร้านก็ตามที แต่จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีผูเ้ขียนมีอยู่ และ
ตอ้งการศึกษาคือ กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองเบญจรงคใ์นหมู่บา้นเบญจรงคไ์ก่ดี (หมู่บา้นดอนไก่ดี) หมู่ท่ี 1 
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บรางวลัหมู่บา้นศิลปหตัถกรรมดีเด่น ประจาํปี 2544 จากมูลนิธิหม่อม งามจิตต ์
บุรฉัตร ซ่ึงมีไม่ก่ีหลงัคาเรือน จากขอ้มูลในชุมชนผูเ้ขียนพอไดส้ังเกต ร้านเบญจรงค์ท่ีพอจะให้
ขอ้มูลเบ้ืองตน้กนัส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัเบญจรงคข์องชุมชนน้ีไดไ้ม่ยาก  เพราะแต่ละ
ร้านจะมีป้ายบอกยี่ห้อตวัใหญ่ ชดัเจน และมีขอ้ความทา้ยยี่ห้อตวัใหญ่ ชดัเจน และ มีขอ้ความทา้ย
ยีห่อ้ร้านวา่ “กลุ่มหมู่บา้นศิลปหตัถกรรมเบญจรงคดี์เด่น” และมีสญัลกัษณ์รูปปลาตะเพียน สานดว้ย
ใบลานซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑดี์เด่น ของกรมการพฒันาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย รับรองใหรู้้ว่าผลิตภณัฑท่ี์น่ีไม่ธรรมดา ท่ีสาํคญับนป้ายน้ียงัมีสัญลกัษณ์รูปโถ 
เบญจรงค์ลายไทย ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีอีกด้วย เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทุกคนรู้ว่าเคร่ืองเบญจรงคท่ี์มีคุณภาพ ตอ้งเป็นเคร่ืองเบญจรงคท่ี์หมู่บา้นเบญจ
รงคด์อนไก่ดีเท่านั้น จะสังเกตว่าป้ายน้ีจะมีอยูไ่ม่ก่ีร้านในยา่นน้ี จะมีก็เฉพาะร้านท่ีอยูใ่นตาํบลดอน
ไก่ดีเท่านั้น 

ร้าน อุไร เบญจรงค ์เจา้ของร้านคือ คุณอุไร แต่งเอ่ียม และ สามี คือ คุณทองคาํ เอ่ียม
สิงห์ ทั้งสอง ได้ให้การตอ้นรับด้วยไมตรีอย่างดียิ่ง เราเปิดฉากการสนทนาภายในร้านจาํหน่าย
เคร่ืองเบญจรงคซ่ึ์งคุณ อุไร ไดมี้การจดัวางอยา่งเป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่ช้ินเลก็ไปจนช้ินใหญ่ แยกตาม
ประโยชน์ใช้สอยอย่างชัดเจน สวยงาม มีการออกแบบตกแต่งร้าน สไตล์ไทยๆ ภายในร้านติด
เคร่ืองปรับอากาศอยา่งดี เสมือนหา้งสรรพสินคา้ หรูหราและไม่น่าแปลกใจท่ีเบญจรงคท่ี์น่ีจะขายดี
เพราะเอกลกัษณ์ของท่ีน่ีคือ การทาํเองและขายเอง คือ การทาํตลาดเองทั้งหมด คือ ลูกคา้ตอ้งการ
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2.5.2  การสร้างสรรคง์านเบญจรงคไ์ทยแห่งบา้นดอนไก่ดี 
ลกัษณะของงานเบญจรงคไ์ทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อาจถือไดว้่าเป็นงานท่ียงัคง

ลกัษณะของการทาํดว้ยมือเป็นสาํคญั หรือท่ีเรียกว่า “งานหัตถกรรม” ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผางาน
บนเคลือบ ซ่ึงมีการพฒันาและผสมผสานรูปแบบท่ีเป็นแบบจีน และ ไทย อยา่งต่อเน่ือง ส่ิงสาํคญัท่ี
ยงัคงเอกลกัษณ์ตวั และ บ่งบอกถึงความเป็นงานหัตถกรรมเบญจรงคม์าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัก็
คือ ลกัษณะวิธีการทาํและองคป์ระกอบท่ีปรากฏอยูบ่นภาชนในรูปแบบต่างๆโดยลกัษณะของงาน
เบญจรงค์ยงัคงมีเอกลกัษณ์ของความเป็นงานเบญจรงค์แบบไทยๆแต่การผลิตงานยงัคงมีการ
ประยุกต์ดดัแปลงรูป แบบของเบญจรงค์ท่ีมีมาแต่อดีตให้แตกต่างออกไปบา้นตามยุคสมยั อาทิ
ลวดลาย สีสนั รูปทรง ภาชนะ เป็นตน้ 
2.5.3  ลกัษณะลวดลายเบญจรงคชุ์มชนเคร่ืองแบญจรงคบ์า้นดอนไก่ดี  

ลายหลกั คือ ลายหลกัของการเขียนลายบนเคร่ืองเบญจรงค ์เป็นส่วนท่ีมีพื้นท่ีกวา้งกว่า
ลายลูกคั่น และ มักจะวางอยู่บริเวณกลางภาชนะลายหลักต่าง ๆ ท่ีเขียนในงานเบญจรงค์มี
หลากหลายมากกว่าลายลูกคัน่ ซ่ึงแบ่งประเภทไดแ้ก่ ลายไทย ภาพท่ีบอกเร่ืองราว ประเพณีไทย 
พุทธประวติั รามเกียรต์ิ หรือ เร่ืองราวในวรรณคดีไทย ฯลฯ เป็นตน้ ลายจากธรรมชาติต่างๆ ลายดัง่
เดิม คือ ลายท่ีมีมาแต่อดีตไม่มีการดดัแปลงใดๆทั้งส้ิน และ ลายประยุกต ์คือ ลายท่ีเกิดจากการนาํ
ลายดั้งเดิมมาดดัแปลงใดๆทั้งส้ิน และลายประยกุต ์คือ ลายท่ีเกิดจากการนาํลายดั้งเดิมมาดดัแปลง
รูปแบบใหแ้ตกต่างออกไปจากเดิม เช่น ลายพุม่ขา้วบิณฑแ์บบต่าง ๆ เป็นตน้ 

ลายลูกคัน่เป็นลายท่ีถือว่ามีลกัษณะเฉพาะของงานเบญจรงคภ์ายในหน่ึงคัน่จะมีความ
กวา้ง ประมาณ  1 เซนติเมตร อาจมากกว่า หรือ นอ้ยกว่า ข้ึนอยูก่บัขนาดและรูปทรงของภาชนะท่ี
ใชเ้ขียนลวดลาย ลายลูกคัน่มีไวเ้พื่อทาํใหเ้กิดการแบ่งแยกลวดลายบนภาชนะใหมี้จงัหวะในการจดั
วางลวดลายใหส้วยงาม ลายลูกคัน่ มกัจะอยูบ่ริเวณตามขอบภาชนะประเภทต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัใส่
ลายลูกคัน่ลายท่ีไม่เหมือนกนัลงบนภาชนะ หรือ เรียกว่าเป็นการสลบัลายเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
ในงานเบญจรงคห์น่ึงช้ินสามารถมีลายลูกคัน่ก่ีลูกคัน่ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขียนลวดลายและรูปทรงของ
ภาชนะท่ีเขียน โดยส่วนใหญ่แลว้ ลายลูกคัน่มกัจะเป็นลายประเภทดอกไมต่้าง ๆ หรือ บางคร้ัง
ผูเ้ขียนก็จะคิดลาย และ ดดัแปลงลายส่วนน้ีข้ึนมาเอง จากคาํบอกเล่าของคุณประภาศรี พงษเ์มธา 
เลขานุการ กลุ่มผูผ้ลิตงานเบญจรงคห์มู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี พบวา่สมาชิกแต่ละครัวเรือนจะผลิต
งานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํร้านของตวัเอง เพื่อสร้างจุดขายให้ง่ายแก่การจดจาํ ทั้งรูปทรงและ
ลวดลาย รวมทั้งประโยชน์ในการใชส้อยเป็นสาํคญั 

ร้านแดงเบญจรงค ์เจา้ของร้าน คือ คุณรัชนี ทองเพญ็ จะออกแบบลวดลาย ประกอบลูก
คัน่ ส่วนมาก ไดแ้ก่ ดอกพิกุล ลายพุ่มขา้วบิณฑ์ ลายจกัรี ลายเทพนม และ ประยุกต์ลายใหม่ ๆ 
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รูปทรงภาชนะจะเน้นท่ีประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ เคร่ืองโต๊ะอาหาร เคร่ืองประดับบ้าน ได้แก่ 
กระเบ้ืองประดบัฝาผนงั ของท่ีระลึกประเภท ตลบั ผอบ โถมีฝาขนาดเลก็ นาฬิกาตั้งโต๊ะ เอกลกัษณ์
การออกแบบลายบนเคร่ืองถว้ย คือ การประยุกตล์ายไทย เขา้กบัศิลปะสมยัใหม่ มีการผสมผสาน
ลวดลายเคร่ืองถมลงยา (ลายนํ้ าทอง) วิธีการลงสีเช่นเดียวกบัเบญจรงค ์ประยกุตก์ารใชสี้มี 2 สี บาง
ช้ินงานเป็นการออกแบบศิลปะ ลายปูนป้ัน ผสมผสานลายเบญจรงค ์มีรูปทรงและลวดลายพืชผกั
ธรรมชาติผสมผสานลายเบญจรงคอ์ยา่งมีศิลปะ 

ร้านอุไรเบญจรงค ์เจา้ของร้านคือ คุณอุไร ประธานกลุ่มผลิตเบญจรงคห์มู่บา้นเบญจ
รงคด์อนไก่ดี เอกลกัษณ์การออกแบบทั้งรูปทรงและลวดลายคือ งานออกแบบรูปทรงขนาดใหญ่ มี
พื้นท่ีกวา้ง จากนั้นสีอ่อนหวานอ่อนชอ้ย สวยงาม ลวดลายไทยโบราณ ไดแ้ก่ ลายพุ่มขา้วบิณฑ ์ลาย 
จปร. ลายจกัรี และลายไทย ประกอบภาพบอกเร่ืองราวประเพณี รามเกียรต์ิลายธรรมชาติ การลงสี 
ประโยชน์ใชส้อย ส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงการวางชั้นโชวป์ระดบับา้น ไดแ้ก่ โถชั้น หมอ้นํ้ า แจกนั 
โคมไฟ ขนันํ้าพานรอง นอกจากน้ี ยงัออกแบบรูปทรงสาํหรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัเคร่ืองโต๊ะอาหาร 
ชุดอาหาร 

ร้านหนูเล็กเบญจรงค ์เจา้ของร้าน คือ คุณประภาศรี  พงษเ์มธา เลขานุการกลุ่ม ผูท้าํ
หนา้ท่ีประสานงานให้กบักลุ่มเอกลกัษณ์การออกแบบทั้งรูปทรง และ ลวดลาย จะเป็นรูปทรงท่ีใช้
ในชีวิตประจาํวนั เช่น ชุดเคร่ืองโต๊ะอาหาร ของท่ีระลึก เคร่ืองประดบับา้น ลวดลายไทยประกอบ
ภาพบอกเร่ืองราว ในพุทธประวติั เร่ืองราวในวรรณคดีไทย การลงสี จะเนน้สีสดใส มากกว่า 5 สี 
แต่ ยงัคงสีหลกัของงานเบญจรงคไ์วค้รบถว้น การเผาเคลือบมีทั้งเคลือบเงา และ เคลือบดา้น เคลือบ
นูนดา้น 

ร้านยืนยงเบญจรงค ์เจา้ของร้านคือ คุณนวลจนัทร์ มารุ่งเรือง เอกลกัษณ์การออกแบบ
ทั้งรูปทรง และ ลวดลาย คือ นอกจากการเขียนลายไทยหลกัของงานเบญจรงคไ์ทย แลว้ยงัเขียนภาพ
บอกเร่ืองราว ประกอบลายไทย พุทธประวติั และ รามเกียรต์ิเป็นส่วนมาก รูปทรงมีขนาดใหญ่มี
พื้นท่ีกวา้งมาก การเขียนลายจะเน้นเป็นของประดับบ้านประเภทชั้นโถมะเฟืองลักษณะการ
ประกอบธุรกิจครัวเรือนในการขายหนา้ร้าน จะเป็นไปในลกัษณะฝากขายกบัร้านหนูเลก็เบญจรงค ์
และ ร้านอุไรเบญจรงค ์เน่ืองจากร้านยนืยงเบญจรงคไ์ม่ไดอ้ยูริ่มถนน ไม่มีท่ีจอดรถ การเดินทางเขา้
ไปซ้ือในร้านไม่สะดวก สาํหรับลูกคา้ เจา้ของร้านจึงผลิตงานแลว้นาํมาฝากขายอยา่งต่อเน่ือง รายได้
คิดเป็นช้ินงานท่ีขายได ้

ร้านสังวาลเบญจรงค ์เจา้ของร้านคือ คุณสังวาล  ภูมิเสน เอกลกัษณ์การออกแบบทั้ง
รูปทรง และ ลวดลายของร้านสังวาลเบญจรงค ์ส่วนใหญ่จะเป็นการข้ึนรูปทรงแลว้เผาเคลือบผลิต
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เคร่ืองขาว (White ware) เป็นวตัถุดิบ สาํหรับการเขียนลาย รวมทั้งการผลิตเคร่ืองลายครามเป็นของ
ประดบับา้นซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของร้าน 

วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตเบญจรงค์ เ ร่ิมต้นจากเคร่ืองขาว  คือ  ภาชนะ
เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทเซรามิก ท่ีผูผ้ลิตหล่อข้ึนตามรูปแบบของประโยชน์ใชส้อย โดยป้ันหรือ
หล่อแลว้เผา ใหมี้สีขาว เป็นพื้นสีเดียว ซ่ึงโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองขาวน้ี จะผลิตเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานความตอ้งการของผูผ้ลิตงานเบญจรงคอี์กต่อหน่ึง สาํหรับรูปทรงของเคร่ืองขาวน้ีผูผ้ลิตจะ
เป็นผูอ้อกแบบรูปทรงพื้นๆ ธรรมดา มาตรฐานทัว่ไป หากผูผ้ลิตเคร่ืองเบญจรงคต์อ้งการรูปทรง
อ่ืนๆ ก็จะออกแบบให้ตามความประสงคข์องผูผ้ลิตเบญจรงค ์และความตอ้งการของตลาด ผูผ้ลิต
เคร่ืองเบญจรงค์ในหมู่บา้นเบญจรงค์ดอนไก่ดี ดอนไก่ดีส่วนใหญ่ จะส่งวตัถุดิบเคร่ืองขาวจาก
โรงงานเซรามิคภายในหมู่บา้น หรือ โรงงานท่ีอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาคร และโรงงานในจงัหวดั
ใกลเ้คียงท่ีผลิตอยู่แลว้ เช่น จงัหวดัราชบุรี นครปฐมเป็นตน้ ในปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเบญจรงคไ์ดน้าํ
เคร่ืองขาวมาเขียนลาย และลงสีซ่ึงเคร่ืองขาวดงักล่าวไดมี้รูปทรงท่ีหลากหลายมากกว่าในอดีตท่ีมี
เพียงภาชนะเคร่ืองใชอ้ย่างเดียว เคร่ืองขาวในปัจจุบนั ไดมี้การพฒันาออกแบบรูปทรงเหมาะสม
สาํหรับประโยชน์ใชส้อยตามยุคสมยั ซ่ึงผูอ้อกแบบอาจมาจากโรงงาน ลูกคา้ และเจา้ของร้านเป็น
ส่วนใหญ่ 
2.5.4  ประเภทและรูปทรงของเคร่ืองขาว 

2.5.4.1  ประเภทภาชนะและเคร่ืองโต๊ะอาหาร ไดแ้ก่ จาน ชาม โถ ถว้ย ป่ินโต ชอ้น แกว้ 
ถว้ย กาแฟ และ ชุดนํ้าชา ชุดเคร่ืองปรุง ชุดสาํหรับอาหาร ฯลฯ เป็นตน้ 

2.5.4.2  ประเภทเคร่ืองประดบับา้น ไดแ้ก่ แจกนั โถ 3 ชั้น โถพระยาคู โถนํ้ าวุน้ โถพลู 
โคมไฟ กรอบรูป นาฬิกา กระเบ้ืองประดบัผนงับา้น ฯลฯ เป็นตน้ 

2.5.4.3  ประเภทของใชเ้บด็เตลด็ ไดแ้ก่ กาละมงั อ่างนํ้า กระโถน ฯลฯ เป็นตน้ 
2.5.4.4  ประเภทของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ ไดแ้ก่ ถว้ยรางวลั ตลบั ผอบ โถมีฝาขนาด

เลก็ แกว้ นํ้ามีหู โล่ท่ีระลึก นาฬิกาตั้งโตะ๊ แกว้นํ้า จานรอง ฯลฯ เป็นตน้ 
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2.5.5.2  เน้ือพอสเลน (Porcelain) ไดแ้ก่ เคร่ืองขาวท่ีนาํเขา้ต่างประเทศราคาค่อนขา้งแพง 
มีนํ้ าหนกัเบากว่าเน้ือธรรมดาผิวมีสีขาว มกัจะมีปัญหาในเร่ืองการลงสี คือ เม่ือเผาเคลือบแลว้สีจะ
ไม่จบัท่ีผวิเคลือบขาว ไม่คงทน 

2.5.5.3  เน้ือโบนไชน่า (Bon China) ไดแ้ก่ เคร่ืองขาวท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ เน้ือชนิดน้ี
ทาํจากกระดูกววั ราคาจะแพงกว่าเน้ือเคร่ืองขาวประเภทอ่ืนๆ มีสีขาวขุ่น นํ้ าหนกัเบา คนส่วนใหญ่
นิยมเบญจรงคท่ี์ทาํจากเน้ือประเภทน้ี เน้ือประเภทโบนไชน่า จะมีปัญหาในเร่ืองการเขียนลายทอง
เน่ืองจากทองจะไม่จบัท่ีผวิของเคร่ืองขาว ลกัษณะของผวิเคร่ืองขาวประกอบดว้ยผวิมนั หรือเรียกวา่ 
ของมนัผิวจะเป็นเงา มนัและล่ืน และ ผิวดา้น หรือเรียกว่าของดา้น ผิวจะไม่เป็นเงามนั แต่จะมี
ลกัษณะหยาบ ลกัษณะของผวิมนัและดา้น เม่ือเผาออกมาแลว้จะมีลกัษณะแตกต่างกนัคือ ของมนัจะ
มีลกัษณะมนั เงาและวาว มีแสงสะทอ้นบนเคร่ืองขาว ส่วนของดา้นจะมีลกัษณะเหมือนของเก่า ไม่
มีแสงสะทอ้นบนเคร่ืองขาว ผิวหยาบ สีฝุ่ นมากมายหลากหลายสี สีท่ีมีคุณภาพดีส่วนใหญ่จะนาํเขา้
จากประเทศอิตาลี และ สีทอง นาํเขา้จากประเทศเยอรมนั ทีนบัว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด และจะตอ้งเป็น
ทอง 18 K ท่ีมีคุณสมบติัไม่หลุดออก ผลิตภณัฑเ์บญจรงคจ์ากหมู่บา้นดอนไก่ดี ทุกช้ินท่ีผลิตข้ึนจะ
ใชสี้ และ สีทองลงลวดลาย ส่วนใหญ่จะนาํเขา้มาจากอิตาลี และ เยอรมนัเท่านั้น เพราะสีสวย มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน เดียวกัน ด้วยเหตุน้ีผลิตภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ท่ีบ้านดอนไก่ดี จึงมี
เอกลกัษณ์สีสวยงาม และ คงทน ไม่หลุดลอกง่าย และ ประการสาํคญัคือ ไม่ก่อให้เกิดสารพิษเพื่อ
ใชภ้าชนะเบญจรงคบ์ริโภคอาหารเพราะสี ท่ีใชไ้ม่มีสารเคมี ราคาผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์บา้น
ดอนไก่ดี ค่อนขา้งแพงกว่าเคร่ืองเบญจรงค์จากท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากวตัถุดิบสีท่ีมีราคาแพง และมี
คุณภาพนั่นเอง สีฝุ่ นท่ีนาํเขา้ก่อนใชจ้ะตอ้งนาํมาบดให้ละเอียดก่อน แลว้ผสมนํ้ าในอตัราส่วนท่ี
พอเหมาะสม เพื่อใหสี้มีความสวยงามตามธรรมชาติ ในปัจจุบนั จะเห็นว่าการผลิตงานเคร่ืองเบญจ
รงคข์องหมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี ไดมี้การพฒันารูปแบบการวาดลวดลาย และลงสีให้มีความ
หลากหลายข้ึนมากกว่า 5 สี ตามแบบฉบบัเบญจรงคด์งัเดิม เน่ืองจากความนิยมของผูบ้ริโภคมี
มากมายกวา้งขวาง และ เป็นความตอ้งการจากทอ้งตลาดเคร่ืองเบญจรงคท่ี์มีการแข่งขนักนัมากข้ึน 
จึงทาํใหบ้า้นดอนไก่ดี ไดมี้การพฒันารูปแบบและศิลปะการวาดเคร่ืองเบญจรงค ์ลวดลาย และสี ให้
มีความสวยงามข้ึน แต่เอกลกัษณ์ของบา้นดอนไก่ดี จะยงัคงยึดถือการผลิตงานท่ีมีคุณภาพประณีต
ตั้งแต่การใชว้ตัถุดิบ ศิลปะการวาดลวดลายและลงสี การเผาเคลือบ โดยเฉพาะลวดลาย และการลงสี
ท่ีมีความละเอียดอ่อน และ ประณีตท่ีสุด งานเบญจรงคบ์า้นดอนไก่ดี จึงจดัว่าเป็นงานมีคุณภาพอีก
แห่งหน่ึง ของจงัหวดัสมุทรสาคร อุปกรณ์ในการผลิตและสร้างสรรคง์านเคร่ืองเบญจรงค ์
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เรียบร้อยแลว้
ส่วนใหญ่ จะ
หรือ  กรุงเท
ส่วนประกอบ
ความร้อน สีท
อยูล่วดความ
เตาจะตอ้งคํ
ผลิตภณัฑใ์ห้
คือ ตั้งแต่ 50
ปริมาณผลิต
(เทอร์โมมิเต

ระยะแรก เร่ิ
ต่อมาการผลิ
ตลาด จึงมีกา
ความรวดเร็ว
การใชพู้่กนัพ
เคร่ืองขาวซ่ึง
ดว้ยสริงค ์เม่ื
ทาํให้ประหย

เตาเผาเคร่ือง

อุปกรณ์เผาเ
ว นาํภาชนะเค
ะทาํข้ึนเองใช
ทพฯ  และจัง
บของเตาไฟฟ
ทาเตาเปิดทน
มร้อน ถา้ลวดค
านวณขดลว
หพ้อเหมาะพอ

0 องศา – 8
ตภณัฑ์ท่ีบรร
อร์) ชั้นรองแ
อุปกรณ์การ
รมการผลิตเบ
ตมีเพิ่มมากข้ึ
ารคิดปากกาป
วในการเขียน
พู่เขียน จะตอ้
งวิธีการน้ี จะ
มือเขียนไดช้า้ 
ยดันํ้ าทองได้ ี

ขาวสาํหรับเต

เคลือบ หลงัจ
คร่ืองขาว เหล
ชก้นัเองในห
หวัดใกล้เ คี
ฟ้าประกอบด้
นความร้อน ลว
ความร้อนขา
ด ให้มีความ
อดีกบัระยะเว
00 องศา ข้ึน
จุลงในเตาเผ
และขาตั้งเพื่อว
เขียนลายปา
บญจรงคข์อง
น การใชพู้ก่นั
ปากเขม็ หรือ
นลาย นอกจาก
องจุ่มพู่กนัลง
ทาํให้เปลืองน
จะทาํให้จุ่มน
ดีกว่า และกา

ตรียมเขียนลา

จากท่ีลงลาย
ล่าน้ีเขา้เตาเผา
มู่บา้น บางบ้
ยง  การตั้ ง เต
ดว้ย ตวัเตา ป
วดความร้อน
ดจะตอ้งเปล่ีย
มสมดุลกัน ป
ลาในการเผา
นอยูก่บัขนาดข
ผาจะตอ้งให้พ
วางของท่ีจะเผ
กกาเข็ม ซ่ึงด
หมู่บา้นเบญ
นทาํใหเ้ขียนล
อท่ีกลุ่มคนผลิ
กน้ี การใชส้ริ
งไปในนํ้ าทอ
นํ้ าทองมากก
นํ้ าทองบ่อยเพ
ารเขียนลายจะ

ายสินคา้เบญจ

เส้นทอง ลง
าเคลือบ ดว้ยเ
บา้นสั่งทาํจาก
ตาบางบ้าน  
ประกอบดว้ยโ
เป็นขดลวดอ
ยนลวดใหม่ ก
ปริมาณความ
เคลือบ ซ่ึงอุณ
ของขดลวดค
พอดีกัน อุปก
ผา เคลือบ 
ดดัแปลงข้ึนเ
จรงค์ดอนไก
ลายชา้ ทั้งน้ี เพ
ลิตเบญจรงค ์
ริงคย์งัช่วยให้
ง และ ทินเน
กว่า เพราะกา
พราะนํ้ าทองจ
ะไดน้ํ้ าหนกัข

 

จรงค ์

สี และวนขอ
เตาท่ีใชเ้ป็นเต
กร้านทาํเตาใ
อาจทําเป็น
โครงสร้างเตา
อยูภ่ายในเตา อ
การออกแบบ
ร้อนท่ีจะใช้ใ
ณหภูมิท่ีจดัว่า
วามร้อน ระย
กรณ์ต่างๆ เช

องจากกระบ
ก่ดี จะใช้พู่กนั
พื่อผลิตใหท้นั
เรียกว่า สริง

ห้ประหยดันํ้ า
นอร์ จากนั้น น
รเขียนดว้ยพู่ก
จะระเหยเร็ว 
ของลายเส้นที

อบทองบนเค
ตาไฟฟ้า ซ่ึงแ
นอาํเภอ กระ

นห้องตั้ งเตาเ
า อิฐทนไฟ ฉ
อายกุารใชง้า
บลวดความร้อ
ในการเผาเค
าอยูใ่นระดบัเ
ยะเวลาในกา
ช่น เคร่ืองวดั

บอกฉีดยาใน
นในการเขียน
นกบัความตอ้
ค ์(Syringe) 
ทองมากข้ึน 
นาํข้ึนมาเขีย
กนัจะชา้กว่า
ในขณะท่ีการ
ท่ีสมํ่าเสมอ ไ
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คร่ืองขาว
แต่ละบา้น
ะทุ่มแบน 
เผา  โดน
ฉนวนกนั
นของเตา
อนภายใน
ลือบของ
เหมาะสม 
รเผา และ 
ดอุณหภูมิ 

อดีตและ
นลาย แต่
งการของ
ทั้งน้ี เพื่อ
เน่ืองจาก
นลายบน
การเขียน
รใชส้ริงค์
ดป้ริมาณ
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มากดุจเดียว
สร้างสรรคอี์
ขอ้เสียของกา
ความอ่อนหว

วตัถุดิบซ่ึงนํ
ส่วนผสม ขอ
ราคาข้ึนลงท
มาเขียนลาย ซึ
สีทองไปเป็น
พู่กนั เป็นพู่กั
เดียวเท่านั้น 
ไมป้ลายแหล
นาํสีมาผสมน
ความละเอียด
เส้นและวนข
เส้นและวนข
ทัว่ขอบภาชน
ขอบบนและ
ตวัตกแต่ง บ ิ
เบญจรงคท่ี์เรี
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กับปากกาหม
อีกทางหน่ึง ที
ารใชป้ากกาป
วานของปลาย
นํ้าทอง 12 %
าเขา้จากประ
องทองคาํแท ้
องคาํในทอ้ง
ซ่ึงการใชน้ํ้ าย
นสีดาํ หรือสีน
กนัจีนส่วนให
จะไม่ใช่สีกนั
ลม ใชใ้นการ
นํ้าในอตัราส่ว
ดสมํ่าเสมอ ส
ขอบทองบนภ
ขอบบนภาชน
นะ และพู่กนั
ขอบล่าง ของ
ริเวณขอบบน
รียกวา่ “ลูกคัน่

การเขียนลาย

มึกซึม ทาํให้
ท่ีทาํให้การผลิ
ปากเขม็ จะทาํ
ยพูก่นัท่ีเป็นเส

% โดยส่วนให
เทศเยอรมนั 
มีคุณสมบติัไ
ตลาด แต่บาง
ยาเคมีผสมทอ
นาก กระบอก
หญ่ จะเป็นพู่ก
น รวมทั้งพู่กนั
ขดูสี ออกเม่ือ
วนท่ีพอเหมาะ
สวยงามและติ
ภาชนะเคร่ือง
นะเคร่ืองขาวที
นจีนใชเ้ป็นอุป
งภาชนะ เคร่ือ
น และขอบล่
น” 

เคร่ืองเบญจร

ห้ไม่ตอ้งเติมน
ลิตงานเบญจ
าใหล้ายเส้น ล
สน่ห์ของงาน
หญ่ผูผ้ลิตเบญจ
เพราะมีคุณภ
ไม่ลอกไม่ดาํ
งแห่งจะใชน้ํ้ า
องดาํ ดงักล่าว
กฉีดยา ใชใ้น
กนั ขนาด A3
นท่ีใชจุ่้มนํ้ าท
อมีการลงสีผิ
ะนั้นจะตอ้งน
ติดตามทนทา
งขาวท่ีมีลกัษ
ท่ีมีลกัษณะก
ปกรณ์ในการ
องขาวต่างๆใ
างของภาชน

รงคด์อนไก่ดี 

นํ้ าทองบ่อยค
จรงคมี์คุณภา
ลายนํ้ าทองยงั
ศิลปะ 
จรงค ์ของบา้
ภาพท่ีดีท่ีสุดใ
 และไม่เป็นอ
ายาเคมีผสมท
วจะทาํใหเ้บญ
นการเติมนํ้ าท
3 ซ่ึงหาซ้ือไ
อง จะใชส้าํห

ผิด พร้อมดว้ย
นาํสีมาบดใหล้
าน อุปกรณ์ก
ณะอุปกรณ์ก
กลม เพื่อให้มี
รรวนทอง โด
ใหท้ัว่และสมํ่
ะ หรือใชใ้น

อ.กระทุ่มแบ

คร้ัง เหมือนพู
พ และ ประห
งขาดความมีศิ

นดอนไก่ดี จ
ในโลก แต่มีร
อนัตรายต่อสุ
ทองคาํ แบบ 5
ญจรงคท่ี์ใชไ้ป
อง ลงในสริง
ไดต้ามร้านทัว่
หรับการวนทอ
ยอุปกรณ์บดสี
ละเอียดก่อนผ
ารวนทอง แป้
การวนทอง แป
นํ้ าหนกัของล
ยจุ่มพู่กนัลงใ
าเสมอ และนํ้
การแบ่งชั้น ห

 

น จ.สมุทรสา

พู่กนั นับเป็น
หยดัวตัถุดิบไ
ศิลปะลายเส้น

จะใชน้ํ้ าทอง 
ราคาแพงมาก
สุขภาพ ทั้งน้ี 
5 % , 8 % , ห
ประยะหน่ึง เป
งค ์สามารถซ้ื
วัไป พู่กนัท่ีใ
อง ขอบภาชน
สี (ถว้ย , สาก
ผสมนํ้ าทุกคร้ั
ป้นหมุนใชใ้
ป้นหมุนใชใ้
ลายเส้นทองส
ในสีทองและ
นํ้ าทอง (สีทอง
หรือ ขอบเขต

าคร 
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นความคิด
ไดดี้ แต่มี
นท่ียงัขาด

18 K เป็น
ก เพราะมี
ข้ึนอยู่กบั
หรือ 10 % 
ปล่ียนจาก
ซ้ือไดต้าม
ใชจ้ะจุ่มสี
นะและ มี 
) ก่อนจะ
ร้ัง เพื่อให้
นการร่าง
นการร่าง
สมํ่าเสมอ 
ะนาํมาวน
ง) ใชเ้ป็น
ตของลาย
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กลาง) อ.กร
ชาวบา้นหล
สะสมมา ท่ีนี
โดยจะรับค่
ละเอียดอ่อน
สามารถจินต
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การเขียนลงสี

หมู่บา้นเบญ
ระทุ่มแบน จ
ายหลงัคาเรือ
น่ีมีช่างฝีมือมา
าจ้างเป็นรา
นค่อนขา้งมา
นาการ แต่งแ
 

สินคา้เบญจร

สีเคร่ืองเบญจร

จรงคด์อนไก
.สมุทรสาคร
อนยืดอาชีพรั
ากกว่า 30 คน
ยช้ิน  บางคร้ั
ก ตอ้งฝึกอย่
แตม้ใหผ้วิกระ

งคข์องประธ

รงคด์อนไก่ดี 

ก่ดีเป็นชุมชน
ร โดยกิจการ
รับจา้งวาดลา
น ช่างฝีมือเหล
ร้ังช้ินหน่ึงใ
างสมํ่าเสมอ
ะเบ้ืองสีขาวมี

านกลุ่มเคร่ือง

อ.กระทุ่มแบ

นเล็กท่ีก่อตวัขึ
รเร่ิมต้นข้ึนป
าย – ลงสีเคร่ื
ล่าน้ีส่วนใหญ
ช้เวลานานถึ
เป็นเวลานาน
คุณค่า สวยงา

งเบญจรงคด์อ

 

บน จ.สมุทรส

ข้ึนบริเวณ ตาํ
ประมาณปี 2
องเบญจรงค์
ญ่เป็นญาติ หรื
ถึง 3 – 4 วัน
น กว่าจะกา้ว
าม และกลายเ

อนไก่ดี (อุไร 

าคร 

าบลดอนไก่ดี
2525 ท่ีหมู่บ้า
ค์ ตามความรู้
รือเพื่อนบา้น

น  เพราะต้อง
วข้ึนมาเป็นช่
เป็นเคร่ืองเบญ

 

แตงเอ่ียม) 

115

ดี (บา้น
านแห่งน้ี 
รู้ท่ีตนเคย
นใกลเ้คียง 
ใช้ความ

ช่างฝีมือท่ี
ญจรงค ์
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การพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร การพฒันาขีดความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในการสนบัสนุนการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลย ีและ การกระจายเทคโนโลยี อยา่งทัว่ถึง ซ่ึง
บุคลากรท่ีจะกล่าวในท่ีน้ี หมายถึง ผูป้ระกอบและช่างฝีมือ ซ่ึงถือเป็นปัจจยับุคคล ท่ีสาํคญัในการ
สร้างสรรค์งานเบญจรงค์ให้สวยงามบุคลากรระดับช่างฝีมือส่วนใหญ่  จะทํางานให้กับ
ผูป้ระกอบการ โดยคิดรายไดท่ี้รับเป็นค่าแรงงานฝีมือในลกัษณะงานเหมาเป็นรายช้ินงาน ข้ึนอยูก่บั
ความยากง่ายของลวดลาย งานเบญจรงคท่ี์มีความสวยงามมากเพียงใดยอ่มแสดงถึงคุณค่าของงาน 
และ ข้ึนอยูก่บัช่างฝีมือ ความสามารถชั้นเลิศเพียงนั้น ไม่สามารถจะกาํหนดเป็นมูลค่าของความงาม
ได ้นอกจากผูป้ระกอบการ จะประเมินคุณค่าแห่งความงามนั้น เป็นมูลค่าราคาเป็นจาํนวนเงินท่ีจะ
วดัระดบัความสามารถตอ้งการซ้ือของผูส้นใจ และรักงานเบญจรงคจ์ริง ๆ ท่ีจะซ้ือช้ินงานนั้น ดว้ย
มูลค่าราคาท่ีสูง ความสามารถในเชิงช่างฝีมือของงานเบญจรงค ์ส่วนใหญ่มีการหดังานท่ีสืบทอดกนั
จากบรรพบุรุษ บางคนมีพื้นฐานทางดา้นงานจิตรกรรมไทย บางคนเพียงแค่มีใจรัก และ อยากฝึกหดั
จริงก็สามารถเขียนลายเบญจรงคไ์ทย แต่พื้นฐานโดยรวมไดจ้ะตอ้งมีใจรักเป็นอนัดบัแรก เพราะมิ
เช่นนั้นจะไม่สามารถมีความอดทนนั่งเขียนลายท่ีมีความประณีตละเอียดท่ีดีไดเ้ลย เน่ืองจากงาน
เขียนลายเบญจรงคมิ์ใช่ใครจะทาํไดทุ้กคน ความอดทน และความคิดสร้างสรรค ์จะมาเป็นอนัดบั
แรก การคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนลายเบญจรงค ์จากการศึกษากระบวนการผลิตงานเบญจรงคไ์ทย
ท่ีหมู่บา้นดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร คน้พบว่าช่างฝีมือส่วนใหญ่จะศึกษาจาก
ลวดลายของเก่าโบราณจากหนังสือลายไทยบา้ง จากลายไทยภายในโบสถ์วิหารบา้งหรือจาก
ลวดลายสมยัใหม่ประยกุต ์โดยดูแบบจากของเก่าและประยกุตผ์สมลายต่าง ๆ ใหก้ลมกลืนบา้ง และ 
การสร้างสรรคล์ายท่ีนบัว่าเป็นการประยุกตแ์ละพฒันาจากความคิดเชิงสร้างสรรคข์องช่างฝีมือคือ 
การเขียนลายประเพณีสงกรานต ์ลอยกระทง ทาํบุญข้ึนปีใหม่ไทย ลายรามเกียรต์ิ ลายพุทธประวติั 
เป็นตน้ ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงคุณค่าแห่งเอกลกัษณ์ และ วฒันธรรมไทย อย่างลึกซ้ึง และ
สามารถบอกเร่ืองราวความเป็นไทย และส่ือให้เห็นไดด้ว้ยลวดลายเบญจรงคอ์ย่างเขา้ใจ ซ่ึงงาน
ศิลปะใดท่ีสามารถบ่งบอกเร่ืองราวความเป็นมาของงานศิลปะ นัน่ยอ่มแสดงถึงคุณค่าของช้ินงานท่ี
ไม่มีวนัดบัสูญ การพฒันาขีดความรู้ความสามารถของช่างเขียนลายเบญจรงคส่์วนใหญ่จะเร่ิมตน้
จากพ้ืนฐาน มีใจรัก และ ศึกษาการเขียนลายอย่างดี โดยดูจากหนงัสือและนาํประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนั 
นบัวา่ความคิดสร้างสรรคแ์ละ พรสวรรคเ์ป็นเร่ืองสาํคญั ซ่ึงจะมีไม่ไดทุ้กคน นอกจากช่างเขียนลาย 
จะเขียนดว้ยจินตนาการจากความคิด และ ตน้แบบแลว้ ช่างลงสีซ่ึงถือวา่ เป็นบุคลากรท่ีสาํคญัอีกคน
หน่ึงท่ีจะตอ้งลงสี จากจินตนาการให้มีความสวมงามดว้ย และ นบัว่าบุคลากรทั้ง 2 น้ี จะตอ้งมี
พื้นฐานใจรักงานศิลปะท่ีดีจึงจะสามารถเขียนลาย และ ลงสีให้สวยงามไดไ้ม่แพก้นั และจะตอ้งมี
ความประณีตละเอียดเหมือนกนัคือ ลายสวยสีตอ้งสวยคู่กนั หรือ ลายไม่สวยและสีสวย ก็จะช่วยให้
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ดูสวยได ้แต่ถา้ลายสวยสีไม่สวยยงัพอปริมาณ แต่จะตอ้งดูละเอียดพิจารณาจึงจะเห็นลวดลายท่ี
สวยงามอยูภ่ายใน จะเห็นวา่อิทธิพลของสีมีส่วนทาํใหง้านเบญจรงคส์วยไดอ้ยา่งดี สรุปคือ ลายสวย
และสีตอ้งสวย จึงจะทาํใหช้ิ้นงานนั้นมีความงดงามกลมกลืน การคิดสร้างสรรคล์ายท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชนดอนไก่ดี จะเห็นว่าผูป้ระกอบการแต่ละรายจะคิดสร้างสรรค์ลาย เฉพาะของตนเอง 
ยกเวน้ลายพื้นฐาน เช่น พุม่ขา้วบิณฑ ์เทพพนม จกัรี หรือ ลายดอกพิกลุ ฯลฯ ผูป้ระกอบแต่ละรายจะ
สร้างลายคลา้ยคลึงกันเน่ืองจากเป็นลายท่ีมีผูนิ้ยมอยู่แลว้ จะต่างกันก็ตรงลงสีท่ีหลากหลายไม่
เหมือนกนั และ ความสวยงามจะอยู่ตรงสีท่ีมีผูนิ้ยมอยู่แลว้ จะต่างกนัก็ตรงลงสีท่ีหลากหลายไม่
เหมือนกันและความสวยงามจะอยู่ตรงสีท่ีต่างกัน นอกจากน้ีลายเฉพาะท่ีเป็นเอกลักษณ์ซ่ึง
ผูป้ระกอบการจะมีการประชุมกนั โดยมีคุณอุไร แตงเอ่ียม ในฐานะประธานกลุ่มผูผ้ลิตเบญจรงค์
เป็นประธาน และ กาํหนดใหร้้านแต่ละร้านมีลายถนดัของตนเองท่ีไม่ซํ้ ากนั และใหถื้อเป็นลายเด่น
ของร้าน เช่น ร้านของคุณอุไร จะมีช่างฝีมือเด่นทางดา้นลายประเพณีไทย  

ส่วนร้านของคุณประไพศรี จะมีช่างฝีมือเด่นทางดา้นลายพุทธประวติัและร้านของคุณ
ยนืยง จะมีช่างฝีมือเด่น ทางเด่นลายรามเกียรต์ิ เป็นตน้ 

อาจกล่าวไดว้า่ช่างฝีมือเด่นลายพทุธประวติัและร้านของคุณยนืยงจะมีช่างฝีมือเด่นทาง 
เด่นลายรามเกียรต์ิ เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้่าช่างฝีมือทุกคนท่ีอยูป่ระจาํร้านแต่ละร้าน ตอ้งพฒันาฝีมือ
อยูเ่สมอเพ่ือแข่งขนัทางดา้นการคิดสร้างสรรคล์วดลายใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ ส่วนหน่ึง และจะตอ้งคิดรูปแบบและประยกุตล์วดลายใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้ตรง
ความตอ้งการของลูกคา้ส่วนหน่ึง และจะตอ้งคิดรูปแบบและประยกุต ์ลวดลาใหม่ ๆ ของตลอดเวลา 
ไม่เพียงเท่าน้ีผูป้ระกอบแต่ละรายยงัจะตอ้งประชุมหารือกนั คิดรูปแบบและโครงสร้างของช้ินงาน
ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงค ์และ ประโยชน์ใชส้อยของผูซ้ื้อเป็นหลกั สามารถ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัให้มากท่ีสุด และช่างฝีมือ จะตอ้งพฒันาฝีมืออยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สร้างสรรค์
ให้งานเบญจรงค์มีความสวยงามและเหมาะสม กบัประโยชน์ใช้สอยกบัผูซ้ื้อมากท่ีสุด ประการ
สาํคญัคือ งานเบญจรงคท่ี์ถูกสร้างสรรคข้ึ์น จะเป็นงานท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชนอยา่งเห็นไดช้ดั 
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ลวดลายปราณ
สืบทอดภูมิปั
กลุ่มหน่ึงท่ีได
ใชส้อยและมี
มีโฮมสเตยใ์ห
สี จากช่างฝีมื

 
ภาพท่ี 2.33  โ
 

หมู่บา้นOTO
ตี คือ มาตรฐ
รงค์ดอนไก่ดี
คุณภาพของต

หลากหลายต

เคร่ืองเบญจ
ณีต มีความละ
ปัญญา และพฒั
ดพ้ฒันาฝีมือใ
มีคุณค่าทางศิล
หน้กัท่องเท่ีย
มือในหมู่บา้น

โฮมสเตยบ์า้น

หมู่บา้นเบญ
OP 5 ดาว ไดรั้
ฐานผลิตภณัฑ
ดี ท่ีได้พฒัน
ตวัสินคา้ และ
ปัจจุบนักลุ่ม
ตามประโยชน์

รงค์ เป็นหัต
ะเอียดบ่งบอก
ฒนาทกัษะฝีมื
ในการผลิต รู
ลป์ จนไดรั้บก
วไดม้าพกัแล
  

นดอนไก่ดี ใน

จรงค์ดอนไก
รับมาตรฐานโ
ฑ์ มผช.เลขท่ี
าตนเองมาจ
ะความเขม้แข็
มหมู่บา้นดอน
นใ์ชส้อย มูลค่

ถกรรมท่ีมีค
กถึงวิถีชีวิตคน
มือมาเน่ินนาน
ปแบบ ลวดล
การยอมรับแ
ละเรียนรู้วิธีก

นพื้นท่ีของกลุ

ก่ดี เป็นหมู่บ้
โฮมสเตยไ์ทย
ท่ี 10/2546 นบั
นถึงปัจจุบนั
งของกลุ่มชุม
นไก่ดี มีผลิต
ค่าสินคา้เร่ิมตน้

วามเป็นเอกล
นไทยดั้งเดิม 
นตราบจนปัจ
ลาย คงเอกลกั
ละเป็นท่ีรู้จกั
ารทาํเคร่ืองเบ

ลุ่มหมู่บา้นเบญ

บา้นหัตถกรร
 โดยมีรางวลั
บว่าเป็นความ
นท่ีได้รับการ ิ
มชนหมู่บา้นด
ตภณัฑ์เคร่ือง
นจากราคาหล

ลกัษณ์เฉพาะ
นบัเป็นงานศิ
จุบนั กลุ่มหมู่
ษณ์สีสนัใหเ้ห
ในปัจจุบนั ท่ี
บญจรงค ์โดย

ญจรงคด์อนไ

มดีเด่น ไดรั้
ยนืยนัคุณภาพ
มเขม้แข็งท่ีย ัง่
ยิมรับทั้งในแ
ดอนไก่ดี 
เบญจรงค์มีที
ลกัร้อยไปจนถึ

ะตวัเป็นผลิต
ศิลป์ท่ีคนไทย
มู่บา้นดอนไก่
หมาะสมกบัป
ท่ีหมู่บา้นดอน
ยการสอนเขีย

ไก่ดี 

ับการคดัเลือ
พของหมู่บา้น
งยืนของหมู่บ้
และต่างประ

ท่ีคุณภาพแล
ถึงหลกัแสน 
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ภณัฑ์ท่ีมี
ยไดเ้รียนรู้
ดี เป็นอีก
ประโยชน์
นไก่ดีน้ียงั
ยนลาย ลง

 

อกให้เป็น
นมาการัน
บา้นเบญจ
ะเทศ จาก

ละมีความ
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2.5.6  การเปิดตลาดของหมู่บา้นเบญจรงค ์
ในระยะแรก ชาวบา้นดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เร่ิมตน้จากการ 

เป็นพนกังานในโรงงานเซรามิคทาํชามตราไก่ “เสถียรภาพ” และต่อมา ไดถู้กปลดออกจากกงานใน
ยพุดฟองสบู่แตก ปี พ.ศ. 2539 เป็นตน้มา ทุกคนจึงต่างเร่ิมตน้ประกอบอาชีพตามความถนดั และ
ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บจากโรงงานเสถียรภาพ แต่ดว้ยความเป็นเครือญาติกนั การประกอบอาชีพ
จึงถือว่าแบ่งงานกนัทาํตามลกัษณะโดดเด่นของความถนดั ในการสร้างสรรคง์านเบญจรงค ์ซ่ึงแต่
ละคนท่ีไม่เหมือนกนัเช่น การเขียนลายเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง เช่น คุณ อุไร  แตงเอ่ียม (ร้านอุไร 
เบญจรงค)์ จะถนดัลวดลายประเภทลายไทยโบราณ ลายพุ่มขา้วบิณฑ ์ลาย จปร. ลายจกัรี ลายไทย
ประกอบภาพบอกเร่ืองราวประเพณีไทย ขณะท่ีคุณประภาศรี พงศเ์มธา (ร้านหนูเลก็เบญจรงค)์ จะ
ถนัดลายไทยประกอบภาพบอกเร่ืองราวรามเกียรต์ิ ลายพุทธประวติั ลายธรรมชาติ ลายสัตว ์ลาย
ดอกไม ้ส่วนร้านแดงเบญจรงคจ์ะถนดัลายครามแบบจีน และจะผลิตเป็นช้ินเลก็ๆ เป็นของท่ีระลึก
มากกวา่ช้ินใหญ่ๆ เป็นตน้ 

ระยะแรกเร่ิมเกือบทุกร้านเร่ิมเปิดตลาดกนัเองคือ เร่ิมทาํแลว้ส่งตามห้างสรรพสินคา้
เองสินคา้เร่ิมขายดี มีความตอ้งการสูง ผลิตไม่ทนั บางคร้ังมีลูกคา้มาซ้ือถึงบา้น ตามคาํบอกเล่า และ 
จากหนงัสือแนะนาํแหล่งท่องเท่ียว ลูกคา้ส่วนใหญ่มีทั้งซ้ือปลีกและรับเหมา ไปขายอีกทอดหน่ึง ท่ี
สําคัญคือ ลูกค้ารับเหมา จะเป็นชาวต่างประเทศ จํานวนมาก โดยเฉพาะชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงมีทั้ ง
นกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจท่ีเดินทางมาซ้ือขายโดยตรง สินคา้เร่ิมขายดี และ เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
มากข้ึน เน่ืองจากเบญจรงคท่ี์บา้นดอนไก่ดีมีคุณภาพ สีทองไม่ลอกหลุด แมว้่าจะมีราคาแพงกว่าท่ี
อ่ืนกต็ามที แต่ลูกคา้ท่ีน่ีกจ็ะมีอยา่งสมํ่าเสมอ 

ในปัจจุบนัการผลิตเคร่ืองเบญจรงค ์ของหมู่บา้นดอนไก่ดี เร่ิมมีช่ือเสียง ดา้นคุณภาพ 
ความประณีต สวยงาม ประกอบกบั การไดรั้บรางวลัหมู่บา้น ศิลปหัตถกรรม ดีเด่นประจาํปี 2544 
และรางวลัหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑดี์เด่นดา้นเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย ยิง่ทาํใหช่ื้อเสียง ของเบญจรงค์
บา้นดอนไก่ดีขจรขจายไปทัว่ สินคา้ขายดีเพิ่มข้ึนจนผลิตไม่ทนั ถึงแมว้่าจะมีลูกคา้เพ่ิมข้ึนสัก
เพียงใดก็ตาม ความสามารถในการผลิตของบา้นดอนไก่ดี ก็ยงัคงรักษามาตรฐานและคุณภาพของ
เบญจรงคด์อนไก่ดีไวอ้ยา่งดีจนลูกคา้มัน่ใจ และมาหาซ้ือดว้ยตวัเองกนัถึงบา้นบางร้านผลิตของเอง
ไม่ไดส่้งหา้งสรรพสินคา้กย็งัผลิตไม่ทนั 
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3.2  ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนทุกสาขา ท่ีสนใจเขา้ไปทาํข่าว 
และสารคดีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน 

3.3  การประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขยายจะเป็นไป ในลกัษณะของการบอก
ปากต่อปาก ดว้ยความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์และ ชุมชน เป็นท่ีรู้จกัดีแลว้ พ่อคา้นกัท่องเท่ียวก็จะ
ไปหาซ้ือถึงแหล่งผลิตเอง อีกประการหน่ึงการส่งเสริมการขายในภาครัฐโดยเฉพาะจังหวดั
สมุทรสาครโดยกรมการพฒันาชุมชน ไดจ้ดักิจกรรมออกร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บญจรงคใ์นงาน
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(One Tambon One Product หรือ OTOP) หลายคร้ังหลายครา ดว้ยความ
ร่วมมือจากหลาย องคก์รภาครัฐท่ีมีส่วนร่วมในการจดังาน ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ
ผลิตภณัฑเ์บญจรงคไ์ทยบา้นดอนไก่ดีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายยิง่ข้ึน 

4.  จุดขายท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑเ์บญจรงคใ์นหมู่บา้นดอนไก่ดี 
4.1  เอกลกัษณ์ของการออกแบบตกแต่งหนา้ร้าน ใหเ้ป็นชั้นแสดงสินคา้วางโชว ์

ให้เห็นเป็นหมวดหมู่แบบไทย ๆ ตามสไตล์เจา้ของบา้น ชวนให้น่าซ้ือ มีมุมพกัผ่อน ภายในร้าน
อยา่งเป็นกนัเอง 

4.2  ส่วนการสาธิตกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตงานเบญจรงคไ์ทย ซ่ึงแต่ละร้าน
ไดจ้ดัส่วนน้ีไว ้เพื่อการสาธิตให้ลูกคา้ท่ีสนใจศึกษากระบวนการผลิตงานเบญจรงคไ์ทยอย่างเป็น
ขั้นตอน  และความน่าสนใจของส่วนน้ีคือ การสาธิตให้เห็นถึงความละเอียด ประณีต งาน
ศิลปหตัถกรรมไทย ในเชิงประณีตศิลป์ของช่างเบญจรงคไ์ทย 

4.3  ความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีงามของผูเ้ป็นเจา้ของร้านเบญจรงคใ์นหมู่บา้นดอนไก่
ดี ในการตอ้นรับลูกคา้อย่างอบอุ่น และ เป็นกันเองทุกคน ทาํให้ทุกคนหรือผูม้าเยี่ยมเยือนเกิด
ความรู้สึกประทบัใจอยากแวะเวียนมาซ้ืออีก 

4.4  ราคาท่ีเหมาะสม ยติุธรรม และ มีมาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวซ่ึงลูกคา้สามารถ
ซ้ือไดท้ั้งราคาขายปลีก และขายส่งอย่างเป็นธรรม กล่าวคือไม่มีพ่อคา้คนกลางโก่งราคาและเป็น
ราคาและเป็นราคามาตรฐานเท่ากนัทุกร้าน 

4.5  ความซ่ือสตัย ์จริงใจ ของผูเ้ป็นเจา้ของร้าน เน่ืองจากทุกร้าน มีความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะเครือญาติ และ ทุกคนถือวาความซ่ือสตัยแ์ละจริงใจต่อลูกคา้เป็นคุณธรรมสาํคญัอนัดบัหน่ึง
ของการบริการเพื่อสร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้วา่ ผลิตภณัฑเ์บญจรงคด์อนไก่ดี มีคุณภาพสวยงาม ทุก
ช้ินงาน งามแบบไม่มีท่ีติ 

คุณค่าของงานเบญจรงคท์างดา้นจิตใจของชาวบา้นดอนไก่ดี ยงัคงยดึแบบแผนและ 
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เอกลกัษณ์การผลิตสร้างสรรคเ์คร่ืองเบญจรงคใ์นอดีต ท่ีมีคุณค่าแห่งความงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
แมว้า่จะมีปรับประยกุต ์ รูปแบบภาชนะใหเ้หมาะสม กบัประโยชน์สอยในชีวิตปรําวนัให ้มากท่ีสุด
แลว้ก็ตาม ประการสาํคญัคือราคาไม่แพง ปัจจุบนัมีการออกแบบรูปทรงหลากหลาอย่างมีคุณภาพ 
สามารถซ้ือไวใ้ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ซ่ึงชาวบา้นดอนไก่ดีไดพ้ยายามสะทอ้นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน
ให้สามารถปรับประยุกต์ไปตามยุคสมยัให้คนไทยหันมานิยมสินคา้ไทยมากข้ึนและส่งออกกสู่
ตลาดต่างประเทศไดใ้นอนาคต 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุรพงษ ์ประเสริฐศกัด์ิ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลให้
สินคา้ดูมีราคาสูง โดยมีวตัถุประสงค ์คือ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสรรคง์านออกแบบ
บรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลให้สินคา้ดูมีราคาสูงได ้และย่นระยะเวลาในการทาํงานให้รวดเร็วยิ่งข้ึน อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการสามารถรับรู้และเขา้ใจการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลให้สินคา้ดูมีราคาสูง โดยใช้
ตวัอย่างบรรจุภณัฑ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลศึกษาวิจยั ซ่ึงได้จากกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชาย-หญิง อาย2ุ0-60 ปี ฐานะระดบั B (30,000 บาท) ข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ไดส้รุปผลการศึกษาวิจยัดงัน้ี 1.ปัจจยัท่ีสามารถส่งผลต่อความรู้สึกดา้นราคาของสินคา้ 
คือ ส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกถูก-แพงของสินคา้และประเมินสินคา้ได้ด้วย
ตนเองจากจิตสํานึกรวมถึงประสบการณ์เก่า อนัไดแ้ก่ ตวัสินคา้และยี่ห้อสินคา้ 2. องคป์ระกอบ
บรรจุภณัฑ์ คือ ตวัพิมพห์รือตวัอกัษร สี จดัองคป์ระกอบ ภาพประกอบและลวดลายเชิงกราฟิก 
ความเรียบร้อยของการผลิตบรรจุภณัฑ์ เทคนิคพิเศษ จาํนวนชั้นการหีบห่อของบรรจุภณัฑ์ วสัดุ 
รูปทรง ช่องท่ีออกแบบเฉพาะเพ่ือการบรรจุภณัฑ ์ส่วนประกอบเพิ่มเติมท่ีสามารถส่งผลให้สินคา้ดู
มีราคาสูง ไดแ้ก่ จาํนวนหรือปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์บรรจุในบรรจุภณัฑ ์และพื้นท่ีของบรรจุภณัฑ์
ท่ีมีมากเป็นพิเศษเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีผลิตภณัฑ ์

เจนจิรา เหล่าสุนทร (2539) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง โครงการออกแบบเลขนิเทศบนบรรจุ
ภณัฑส์าํหรับ บริษทัดอยคาํผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั ซ่ึงไดมี้การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ขอ้มูล
ผลิตภณัฑ ์การตลาด การออกแบบบรรจุภณัฑ ์กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ แลว้นาํมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวคิดในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงสรุปได้ว่า การออกแบบโดยการนํา
ภาพวาด โดยเป็นภาพวาดทิวทศัน์ธรรมชาติในโครงการดอยคาํ ซ่ึงเป็นการใชภ้าพสีนํ้ า เพื่อให้
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ท่ีออกมามีความนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับ แนวคิดของ
ผลิตภณัฑด์อยคาํ 
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นภสร ล้ิมไชยาวฒัน์ (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลของการออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภณัฑ์ ในดา้นความดึงดูดใจ ความสนใจ ความชอบและความตั้งใจของผูบ้ริโภค ต่อการ
ออกแบบกราฟิกบนสินคา้ประเภทนํ้าผลไม ้100% โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงทดลอง ผลการวิจยัพบว่า 1. 
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีภาพวตัถุ มีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่มีภาพวตัถุ ในด้านความดึงดูดใจ 
ความชอบและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 2. บรรจุภณัฑท่ี์เนน้ส่วนของ
ภาพวตัถุมากกว่าส่วนของอกัษร มีความแตกต่างจากบรรจุภณัฑท่ี์เนน้ส่วนของอกัษรมากกว่าภาพ
วตัถุ ในดา้นความดึงดูดใจและความชอบของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 3. บรรจุภณัฑ์ท่ี
เห็นสัดส่วนของภาพวตัถุทั้งหมด มีความแตกต่างจากบรรจุภณัฑ์ท่ีเห็นภาพวตัถุเพียงบางส่วนใน
ดา้นความดึงดูดใจ ความสนใจ ความชอบและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
4. บรรจุภณัฑท่ี์แสดงภาพวตัถุเหมือนจริง(ภาพถ่าย) ไม่มีความแตกต่างจากบรรจุภณัฑท่ี์แสดงภาพ
วตัถุไม่เหมือนจริง(ภาพกราฟิก) ในดา้นความดึงดูดใจ ความสนใจ ความชอบและความตั้งใจของ
ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ภทัรพร อฉัริยะศิลป์ (2550)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การออกแบบเรขศิลป์สาํหรับบรรจุ
ภณัฑเ์พ่ือส่ือสารประเภทของผลิตภณัฑน์มโค มีวตัถุประสงค ์เพ่ือส่ือสารประเภทของนมโคชนิด
ต่างๆ โดยใชเ้รขศิลป์บนบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ือ ซ่ึงไดแ้ก่ สี แบบตวัอกัษร และรูปภาพ ทั้งน้ีทาํการวิจยั
โดยใชว้รรณกรรมท่ีเก่ียวกบับรรจุภณัฑม์าเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถาม และไดค้ดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งของสินคา้กว่า 30 ยีห่อ้ทัว่โลก เพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีการใชอ้งคป์ระกอบเพ่ือส่ือสารชนิด
ของผลิตภณัฑน์มโค และนาํผลการวิเคราะห์นั้นมาสร้างแบบสอบถามโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 30 คนเป็น
ผูต้อบและช้ีแนะแนวทางในการทาํวิจยั จากการศึกษาพบว่า บรรจุภณัฑท่ี์สามารถส่ือสารประเภท
ของนมโคไดช้ดัเจนควรจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1. การใชสี้ความจะใชสี้หลกั 1 สี โดยส่วนมากมกั
เนน้สีฟ้าเป็นหลกั โดยความเขม้-อ่อนของสีนั้นส่วนมากจะข้ึนอยูก่บัปริมาณไขมนัท่ีมีในนมโคแต่
ละประเภท มียกเวน้ในประเภทแคลเซียมสูง 2. การใชแ้บบตวัอกัษรพบว่า ความหนา-บางของง
ตัวอักษรข้ึนอยู่กับปริมาณไขมันในแต่ละชนิดของโคนมเช่นเดียวกับสี 3. การใช่รูปภาพนั้ น 
ภาพวาดประกอบเป็นภาพท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด แต่ผูเ้ช่ียวชาญไดช้ี้แนะว่ารูปภาพนั้นควรข้ึนอยู่กบั
กลุ่มเป้าหมายและการวางตาํแหน่งของสินคา้มากกว่า การใชรู้ปท่ีบ่งบอกถึงชนิดของนมโคนั้นเป็น
เร่ืองยากกวา่การใชสี้และแบบตวัอกัษร  

ณัฐรินร์ เพช็รโยธิน (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง โครงสร้างการตลาดและพฤติกรรมของ
ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมในประเทศไทย โดยพบว่า ตลาดเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมมีกล
ยทุธ์ทางการตลาดท่ีสาํคญัและใชก้นัมากท่ีสุดในอุตสากรรมคือ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะ
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ของบรรจุภณัฑ ์ จากงานวิจยัช้ินน้ีจึงนาํมาเป็นหลกัในการสร้างสมมติฐานงานวิจยัคร้ังน้ี โดยการ
สร้างตน้แบบบรรจุภณัฑ์ท่ียงัไม่มีในทอ้งตลาด และมีการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ตาม
หลกัการออกแบบ เพื่อคน้หาว่าการพฒันาบรรจุภณัฑส์ามารถพฒันาศกัยภาพของการจดัจาํหน่าย
สินคา้เบญจรงค ์อนัเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของชุมชนเคร่ืองเบญจ
รงค ์ตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

ชมพนุูช อุ่นเสรี (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาเชิงวฒันธรรมชุมชนเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการทางการผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน ชุมชนดอนไก่ดี ตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร วตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงการผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงค์ไทย ศกัยภาพของพลงั
ชุมชนท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยสู่สากล 
รวมทั้งกระบวนการบริหารการพฒันาชนบทในมิติทางวฒันธรรม โดยใชภู้มิปัญญาไทเป็นฐานใน
การพฒันาซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป ไดเ้สนอแนะไวว้่า ภาครัฐควรเร่งสร้างความเขา้ใจ
และรณรงคป์ลูกฝังเยาวชนสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีวิถี
ชีวิตของตนเอง สร้างความเขม้แขง็ให้เกิดข้ึนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพ และรายไดอ้ยา่งมัน่คงให้กบั
ชุมชน เนน้นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาและรู้คุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งประยกุต์
กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงค์ไทยให้เหมาะสมกบัรสนิยมของผูบ้ริโภค และ
ความตอ้งการของการตลาดในขณะเดียวกนักย็งัคงเอกลกัษณ์คุณค่าของงานเบญจรงคไ์ทยโดยแท ้

รัชนีวรรณ พาหา (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพ
เคร่ืองเบญจรงคก์บับุคลิกภาพผูบ้ริโภคในเขตภาคกลาง พบว่า ผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองเบญจรงคส่์วนใหญ่
เป็นกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดข้องครัวเรือนตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป มี
ภูมิลาํเนาเดิมและภูมิลาํเนาปัจจุบนัอยู่ในภาคกลาง โดยมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อมอบเป็น
ของขวญั เหตุผลของการเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจรงคเ์พราะพอใจในลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองเบญจรงค ์
ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นตวัเอง จากการศึกษาดา้นบุคลิกภาพผูบ้ริโภค พบว่า ผู ้
ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองเบญจรงคส่์วนใหญ่มีบุคลิกภาพอยูใ่นกลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ และจากการศึกษา
บุคลิกภาพเคร่ืองเบญจรงค ์พบว่า บุคลิกภาพเคร่ืองเบญจรงคใ์นความตอ้งการของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกลุ่มบุคลิกภาพจริงใจเช่นเดียวกนั อีกทั้งยงัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีมุมมอง
บุคลิกภาพเบญจรงค์ท่ีต้องการสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ส่วนการศึกษาเก่ียวกับ
บุคลิกภาพผูบ้ริโภคกับบุคลิกภาพเคร่ืองเบญจรงค์ท่ีสอดคล้องกัน จะส่งผลต่อความภักดีของ
ผูบ้ริโภคนั้น พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพเคร่ืองเบญจรงคท่ี์ตอ้งการ
นั้นไม่ไดส่้งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
งานวิจยัเร่ือง “การออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษา เคร่ืองเบญจ

รงค์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร” เป็นตามสมมุติฐานว่า    
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ช่วยให้กลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคท่ี์มีเอกลกัษณ์ ให้สามารถพฒันา
ศักยภาพของตนเองและกลุ่ม  ในการจัดจําหน่ายเคร่ืองเบญจรงค์อันเป็นแนวทางเพ่ิมขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
จากผลของการออกแบบการออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษา ชุมชนเคร่ือง
เบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีการกาํหนดระเบียบวิธีวิจยั
ดงัน้ี 
 1. วิธีการวิจยั 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 
3.1  วธีิการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ควบคู่กนัไป 

3.1.1  การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพในรูปของการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เพื่อใชอ้ภิปรายผลการวิจยัใหมี้ความชดัเจนและมีความถูกตอ้ง
มากยิง่ข้ึน 

3.1.2  การวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงปริมาณในรูปของการวิจยั
เชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เพื่อสาํรวจตวัแปร
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิจยั 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการในกลุ่มบา้นเคร่ืองเบญจรงคห์น่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ตาํบลคลองดอนไก่ดี จังหวดัสมุทรสาคร กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ 

3.3.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในกลุ่มบา้นเคร่ืองเบญจรงค์
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 5 ราย ลูกคา้เป้าหมาย 
จาํนวน 30 ราย และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ จาํนวน 8 ราย ใชว้ิธีการสุ่มแบบ
จาํเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกเฉพาะบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย ประเภท
ของขวญัของท่ีระลึก ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทยหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี 
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบไปด้วย            
แบบประเมินท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน และแบบสอบถาม รวมทั้งเคร่ืองมือในการทดลอง ดงัน้ี 

3.3.1  แบบประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.3.1.1  แบบประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคไ์ทย สําหรับ 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาซ้ือเคร่ืองเบญจรงค ์
3.3.1.2  แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคส์าํหรับ

กลุ่มทดลอง และผูเ้ช่ียวชาญ 
3.3.2  แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.3.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
3.3.2.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย  

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุภูมิลาํเนา การศึกษา ระยะเวลาในการประกอบอาชีพทาํเคร่ืองเบญจรงค ์
3.3.2.1.2  ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย ตาํแหน่ง สถานท่ีทาํงาน 

และประสบการณ์ในการทาํงาน  
3.3.2.2  ประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์

ประเภทขอบขวญัของท่ีระลึก โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    
มีเกณฑ ์5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนประกอบดว้ย  
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   ระดบัของความคิดเห็น คะแนน  
   มากท่ีสุด    5 คะแนน  
   มาก     4 คะแนน  
   ปานกลาง    3 คะแนน  
   นอ้ย     2 คะแนน  
   นอ้ยท่ีสุด    1 คะแนน  

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียการออกแบบ ซ่ึงมีสูตรในการคาํนวณ เพื่อหาช่วง
ห่างของขอ้มูลในแต่ละชั้น (อนัตรภาคชั้น) ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2553 : 142) 
   อนัตรภาคชั้น =  ค่าพิสยั 
     จาํนวนชั้น 
   แทนค่า  = 5-1  
       5 
    = 0.8 

จากการแทนค่าตามสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เห็นไดว้่า ช่วงห่างของขอ้มูลในแต่ละอนัตร
ภาคชั้น (Interval Scale) มีค่าเท่ากบั 0.8 ดงันั้น ระดบัคะแนนเฉล่ียการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ือง
เบญจรงคไ์ทย จึงแสดงผลได ้5 ระดบั ดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย  แปลผล 
   4.21 – 5.00   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   3.41 – 4.20   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
   2.61 – 3.40   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
   1.81 – 2.60   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  
   1.00 – 1.80   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
1.  ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัทฤษฎีทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ือง

เบญจรงคไ์ทยในปัจจุบนัโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ จากการรวบรวมขอ้มูล
เอกสาร จากบทความ หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ เพ่ือเป็นการหาองคป์ระกอบหลกัและ
รูปแบบของการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีความเหมาะสม เป็นเอกลกัษณ์ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีท่ีใช ้คือ 
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1.1  ทฤษฎีองคป์ระกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภณัฑ ์ใชใ้นการจาํแนกเลขนศิลป์บน
บรรจุภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างออกเป็นหัวขอ้ย่อย ตามองค์ประกอบของแต่ละประเภท ไดแ้ก่ การจดั
องคป์ระกอบ สี สญัลกัษณ์ ภาพ และตวัอกัษร 

1.2  หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ไดม้าจากการวิเคราะห์หลกัการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ หลกัและวิธีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์นั้น อาจจะแบ่งวิธีการ
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1.2.1 การออกแบบลกัษณะโครงสร้าง (Construction Design) หมายถึง วิธีการ
กําหนดรูปลักษณะโครงสร้างวัสดุท่ีใช้ กรรมวิธีการผลิตตลอดจนการขนส่ง การเก็บรักษา
ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑน์ั้น ตั้งแต่สถานท่ีผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค  

ดงันั้น การออกแบบลกัษณะโครงสร้างจะเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบรูปทรงของ
บรรจุภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัสินคา้และการใชง้าน การเลือกมิติของกล่องใหเ้หมาะสมกบัสินคา้และ
ระบบการลาํเลียงขนส่ง การเลือกใชว้สัดุทาํบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัอนัเหมาะสมและมีความเขา้กนั
ไดก้บัตวัสินคา้ ส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งท่ีผูอ้อกแบบบรรจุภณัฑค์วรทาํการศึกษาคุณสมบติัของวสัดุ และ
บรรจุภณัฑร์วมทั้งคุณสมบติัของสินคา้ท่ีจะมาบรรจุและวิธีการลาํเลียงขนส่งเสียก่อน จึงจะทาํให้
การออกแบบหรือการเลือกใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นไปอยา่งเหมาะสม  

ในบรรดาวสัดุท่ีใช้ทาํบรรจุภัณฑ์นั้ น “กระดาษ” นับได้ว่ามีการนําไปใช้มากท่ีสุด 
เพราะในจาํนวนท่ีนาํมาทาํบรรจุภณัฑก์ว่าร้อยละ 40 เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากกระดาษ เหตุผลก็คือ 
1) เม่ือใชง้านแลว้สามารถนาํกลบัมาเขา้กระบวนการผลิตใหม่ได ้2) การตกแต่งสามารถใหส้วยงาม
ดว้ยระบบการพิมพซ่ึ์งทาํไดง่้ายและประหยดัราคา โดยทัว่ไปกระดาษจะยอมให้ไอนํ้ าและก๊าซซึม
ผา่นไดดี้ เสียความแขง็แรงไดง่้ายเม่ือถูกความช้ืนมาก ๆ คุณสมบติัทางกายภาพของกระดาษแต่ละ
ประเภทจะต่างกนัไปจึงตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัการใชง้าน คุณสมบติัท่ีควรคาํนึงถึงในการ
พิจารณาเลือกใชก้ระดาษ ซ่ึงอาจแบ่งออกตามลกัษณะความตอ้งการในการใชง้านไดอ้ย่างกวา้ง ๆ 
คือ คุณสมบติัทางดา้นแสง คุณสมบติัทางดา้นความแข็งแรง คุณสมบติัทางดา้นการดูดซึม และ
ตา้นทานส่ิงต่าง ๆ คุณสมบติัของกระดาษเหล่าน้ีมกัจะกาํหนดไวเ้ป็นค่าตวัเลข ทาํให้สามารถ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบได ้นอกเหนือจากคุณสมบติัเหล่าน้ีแลว้ จะพบว่ากระดาษทุกประเภท
จะตอ้งมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบันํ้าหนกัมาตรฐาน ถึงแมว้า่คุณสมบติัน้ีไม่ไดเ้ป็นคุณสมบติัท่ีจะนาํไปใช้
งานไดโ้ดยตรง แต่ก็มีความสัมพนัธ์กนักบัคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก ในกระดาษชนิดเดียวกนั 
ความแขง็แรงของกระดาษจะเพิ่มข้ึนเม่ือนํ้ าหนกัมาตรฐานเพ่ิมข้ึน จึงใชใ้นการแบ่งชั้นคุณภาพของ
กระดาษและในการเลือกใชก้ระดาษนั้น จึงมกัเปรียบเทียบคุณสมบติัท่ีตอ้งการโดยใชร้ะดบันํ้ าหนกั
มาตรฐานเดียวกนัเป็นเกณฑต์ดัสินเสมอ 
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อย่างไรก็ตามผู ้ใช้งานควรระลึกไว้เสมอว่า  คุณสมบัติของกระดาษนั้ นต่างมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ผูใ้ชค้วรพยายามเลือกทางสายกลางผสมผสานกนัระหว่างคุณสมบติั
หลาย ๆ ประการ เพื่อใหไ้ดก้ระดาษท่ีมีคุณสมบติัดีท่ีสุดสาํหรับความตอ้งการใชง้านของเรา 

1.2.2 การออกแบบกราฟิก หรือลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ (Graphic Design) 
หมายถึง วิธีการกาํหนดลกัษณะตลอดจนรายละเอียดของลวดลายบนบรรจุภณัฑ์ในอนัท่ีจะมีผล
ทางดา้นจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค เช่น ดึงดูดความสนใจ ทราบถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์
หรือสินคา้นั้น เป็นการสร้างบุคลิกลกัษณะพิเศษของสินคา้อนัจะนาํมาซ่ึงความทรงจาํของผูบ้ริโภค 
ทั้งหมดน้ีก็โดยอาศยัเทคนิคในการออกแบบ ขอ้ความโฆษณา สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายการคา้ 
ตลอดจนการใหสี้สันต่าง ๆ ประกอบกนั จากวิธีดงักล่าวแลว้ ก่อนท่ีจะทาํการออกแบบ ก็ตอ้งมีการ
พิจารณาและศึกษาสภาวะของตลาด อุปนิสัยของผูบ้ริโภครวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น เพศ 
อายุ ฐานะ การศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีมีต่อบรรจุภณัฑข์องเดิมหรือคู่แข่งขนั
ในตลาด ความเป็นไปไดใ้นดา้นเทคนิค การผลิต การวางจาํหน่ายยอดการจาํหน่ายของสินคา้น้ี เพื่อ
จะไดว้งนโยบายไดถู้กตอ้ง ในการท่ีจะออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

อยา่งไรก็ตามการออกแบบกราฟิกท่ีดีนั้น จึงควรตอ้งพิจารณาการออกแบบทั้งส่วนใน
กบัส่วนนอกใหมี้ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น เราจึงตอ้งแบ่งการทาํงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบลวดลายสีสัน ซ่ึงทั้ง 2 อยา่งน้ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และ
เก่ียวเน่ืองกนัดว้ย การออกแบบกราฟิกจึงเป็นการกาํหนดคุณลกัษณะ รายละเอียดในรูปลกัษณ์ของ
งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ อนัเช่ือมโยงจินตนาการให้ผูพ้บเห็นเกิดความรู้สึกไปในทางท่ีดี 
ดึงดูดความสนใจ เกิดมโนภาพสรรพคุณสินคา้ และกระตุน้ให้เกิดความทรงจาํในผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 
โดยใช้หลกัการง่าย ๆ ดังน้ี สีสัน (Color) เคร่ืองหมาย (Logo & Symbol) การวางรูปตวัอกัษร 
(Letter) ถอ้ยคาํพดู (Slogan)  

หลกัเกณฑ์ในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์น้ี นอกจากจะใชดุ้ลยพินิจ ทฤษฎี
องคป์ระกอบศิลป์ ทฤษฎีสี และส่วนประกอบอ่ืน ๆ มาประกอบแลว้ ยงัตอ้งมีการใชห้ลกัเกณฑท์าง
วิชาการดา้นอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบดว้ยการจะใชแ้นวความคิดของนกัออกแบบกราฟิกแต่เพียงผูเ้ดียว
ยงัคงไม่เพียงพอ การทาํงานของนกัออกแบบซ่ึงเป็นกลุ่มรูปบริษทัจะตอ้งมีการกลัน่กลองประชุม
พิจารณาร่วมกนัเพื่อพยายามหาจุดบกพร่องจนถึงขั้นสุดทา้ยท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันทแ์ลว้ยงัมี
การสุ่มทดลองตลาด ทาํแบบจาํลองท่ีมีลวดลาย สีสันของบรรจุภณัฑ ์เพื่อทาํวิจยัผูบ้ริโภคเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และเป็นท่ียอมรับกบัผูบ้ริโภคในตลาดสินคา้อีกดว้ย  

2.  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีไดจ้ากการ
สาํรวจลงพื้นท่ีเพ่ือตรวจสองความถูกตอ้งของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจดัจาํหน่าย ราคา
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สินคา้ และกลุ่มผูบ้ริโภค รวมถึงจุดอ่อนจุดแขง็ สถานท่ีการณ์ท่ีไดเ้ปรียบ และโอกาสเอาไวโ้ดยใช้
ขอ้มูลท่ีไดม้าจาการอา้งอิง 

3.  ศึกษาและวิเคราะห์หาผลจากการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคโ์ดยเร่ิม
วิเคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มบริโภคเป็นขอ้มูลหลกัเพื่อเป็นฐานขอ้มูลสําหรับการออกแบบ
บรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

4.  ศึกษาและวิเคราะห์หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทยท่ีจะส่งเสริม
การจดัจาํหน่ายภายในกลุ่มชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์บา้นดอนไก่ดี โดยการศึกษาขอ้มูลภาคเอกสาร 
จากหนงัสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํมาวิเคราะห์หาส่วนท่ีจะนาํมาออกแบบบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองเบญจรงคไ์ทย 

5.  นาํผลการวิเคราะห์มาออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคไ์ทยตรวจสอบกบั
ผูเ้ช่ียวชาญ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม 

6.  นาํผลงานออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทยท่ีไดไ้ปดาํเนินการสอบถาม
กบักลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มผูป้ระกอบการ และสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญที่เก่ียวขอ้งเพื่อหาประสิทธิผล
ของการออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ไทยว่าตรงกบัสมมติฐานหรือไม่ โดยการสร้าง
แบบสอบถาม 

7.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) ตามเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

7.1  ผศ.ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน อาจารยป์ระจาํภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

7.2  ดร.ยอดขวญั สวสัดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
อาจารยป์ระจาํภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

7.3  ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั อาจารยป์ระจาํภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม 
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดลหลงัจากนั้นนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

   โดยใชสู้ตร   IOC = ∑
 

   เม่ือ IOC  หมายถึง ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 
    N     หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
    R      หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   โดยท่ี  ค่า +1 หมายถึง ขอ้คาํถามสามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  
    ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้ 
    ค่า -1 หมายถึง ขอ้คาํถามไม่สามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  
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ผูว้ิจยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใชเ้ป็นขอ้คาํถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 

ท่านซ่ึงไดต้รวจสอบแบบสอบถามแลว้เห็นว่าแบบสอบถามทุกขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั ส่วนขอ้ท่ีมี IOC ตํ่า
กว่า 0.5 ผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 0.5 ถึง 1 

8.  นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  
3.4.1  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนรวบรวมขอ้มูลมาจาก

แหล่งขอ้มูล 2 ประเภท 
3.4.1.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพ์

อิเลก็ทรอนิกส์ แบ่งเน้ือหาท่ีตอ้งศึกษาไวเ้ป็น 2 ส่วน คือ  
 3.4.1.1.1  ขอ้มูลทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย 

โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย บา้นดอนไก่ดี รวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ 
หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.4.1.1.2  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลและทฤษฎีเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองเบญจรงคไ์ทย โดยการสัมภาษณ์จากนกัวิชาการและนกัออกแบบ จากการรวบรวมขอ้มูลจาก
หนงัสือ หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.4.1.2  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลประเภทบุคคล ศึกษาจากการเก็บ
ขอ้มูลการออกแบบจากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการณ์เคร่ืองเบญจรงค์ไทย กลุ่มผูบ้ริโภค 
รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 

 3.4.1.2.1  ผลผลิตเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยท่ีไดจ้ากกลุ่มกลุ่มชุมชนหมู่บา้นเคร่ือง
เบญจรงคไ์ทย บา้นดอนไก่ดี 

 3.4.1.2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ตลาดเคร่ืองเบญจรงคไ์ทยในปัจจุบนัทั้งใน
และต่างประเทศ ท่ีไดจ้ากการลงสํารวจพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูล
เก่ียวกับสถานท่ีการจัดจาํหน่าย ราคาสินคา้ และกลุ่มผูบ้ริโภค รวมไปถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
สถานการณ์ไดเ้ปรียบ และโอกาสไวโ้ดยใชข้อ้มูลท่ีไดม้ากจากการอา้งอิง 
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 3.4.1.2.3  ทิศทางการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑส์ําหรับเคร่ืองเบญจรงค์
ไทย ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแผนการนโยบายระดบัประเทศในการพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค์
ไทย และแนวโนม้ทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย 

3.4.2  วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
3.4.2.1  ขอ้มูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีวิธีการศึกษา 2 วิธี 

ดงัต่อไปน้ี 
 3.4.2.1.1  ศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ จาก

หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  
 3.4.2.1.2  คน้ควา้ขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยใชร้ะบบสืบคน้ขอ้มูลในเวบ็

ไซน์ต่าง ๆ เพื่อคน้หางานวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.4.2.2  ขอ้มูลประเภทบุคคล ศึกษาโดยการสมัภาษณ์กบักลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

3.4.2.2.1  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบับรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย เป็น
ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มชุมชนหมู่บา้นเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย บา้นดอนไก่ดี รวมไปถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ใน
การออกแบบ ดงัน้ี 

3.4.2.2.1.1  คุณทวีป ขอถาวรวงศ ์หวัหนา้ส่วนพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุ
ภณัฑแ์ละการพิมพ ์กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.4.2.2.1.2  คุณอุไร แตงเอ่ียม ประธานกลุ่มชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์
บา้นดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

3.4.2.2.1.3  คุณรัชนี ทองเพญ็ รองประธานกลุ่มชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์
บา้นดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

3.4.2.2.1.4  คุณประภาศรี พงษเ์มธา เลขากลุ่มชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์
บา้นดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

3.4.2.2.1.5  คุณนวลจนัทร์ มารุ่งเรือง สมาชิกกลุ่มชุมชนเคร่ืองเบญจ
รงค ์บา้นดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

 3.4.2.2.2  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยคดัเลือกจากกลุ่ม
คณาจารย ์และนกัออกแบบท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการสอนและการทาํงานดา้นเลขนศิลป์ ไม่ตํ่า
กวา่ 5 ปี 

3.4.2.2.2.1  ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั อาจารยป์ระจาํภาควิชา
จิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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3.4.2.2.2.2  นายทวีป ขอถาวรวงศ ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบรรจุภณัฑ ์
กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.4.2.2.2.3  คุณเทวฤทธ์ิ นาวารัตน์ Senior Designer  
บริษทั Bright Side Co.,Ltd. 

3.4.2.2.2.4  คุณพลชม เอ่ียมสาํอางค ์Art Director  Y&R Thailand  
บริษทั เดนทสุ์ยงัก ์แอนด ์รูบิแคม จาํกดั  

3.4.2.2.2.5  คุณก่อนกาล ติณสูลานนท ์Project Designer  
บริษทั Graphic49 Co.,Ltd. 

3.4.2.2.2.6  คุณอนงคน์าฏ วิวฒันานนท ์Art Director  
บริษทั Lhamp Interactive Co.,Ltd. 

3.4.2.2.2.7  คุณรุจิสา เทพมงคล นกัออกแบบ Art Director  
บริษทั Tomogram Studio Co.,Ltd. 

3.4.2.2.2.8  คุณสมชนะ กงัวารจิตต ์Executive Creative Director 
บริษทั Prompt Design Co.,Ltd. นกัออกแบบบรรจุภณัฑ ์เคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัโลก ปี 
2554  

3.4.2.2.3  กลุ่มทดลอง จากการศึกษาการออกแบบส่ือบรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ือง
เบญจรงคไ์ทย โดยทาํการคดัเลือกประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีจะนาํมาเป็นตน้แบบในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ โดยการทาํแบบสอบถามไปยงักลุ่มผูป้ระกอบการจาํนวน 5 ราย และ กลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย จาํนวน 30 ราย 
 
3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมาเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

3.5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูล  
3.5.1.1  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) 

พิจารณาประเด็นท่ีสาํคญั นาํขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาไว้
กลุ่มเดียวกนัโดยมีรหสัขอ้มูลกาํกบัทุกขอ้ความหรือทุกประโยค  

3.5.1.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและแบบประเมิน ทาํการตรวจสอบขอ้มูล (Editing) 
โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอย่างทาํการตอบ และแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ผลงานวิจยัเร่ือง “การออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษา เคร่ืองเบญจ

รงคห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์จะช่วยใหก้ลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์มีเอกลกัษณ์ ใหส้ามารถพฒันา
ศักยภาพของตนเองและกลุ่มในการจัดจําหน่ายสินค้าเบญจรงค์ อันเป็นแนวทางเพิ่มขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเคร่ืองเบญจรงค ์ตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร ความสาํคญัของการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยการสร้างตน้แบบบรรจุ
ภณัฑท่ี์เป็นมาตรฐานเพ่ือนาํไปปรับระบบกลไกการพฒันากลุ่มผลิตภณัฑเ์บญจรงคบ์า้นดอนไก่ดี
ทางดา้นการจดัจาํหน่าย โดยศึกษาหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อให้ไดบ้รรจุภณัฑ์ท่ีมีความ
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากข้ึน สามารถสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 

 
4.1  ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ตําบลคลองดอนไก่ดี จังหวัด
สมุทรสาคร 

จากการศึกษาขอ้มูลบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลอง
ดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัท่ีไดจ้ากการสํารวจลงพื้นท่ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ีจัดจาํหน่าย ราคาสินคา้ และกลุ่มผูบ้ริโภค รวมถึงจุดอ่อนจุดแข็ง โดยเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามกบักลุ่มผูป้ระกอบการในกลุ่มบา้นเคร่ืองเบญจรงคห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบล
คลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเขา้มาซ้ือเคร่ืองเบญจรงค ์จาํนวน 30 
ราย พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีอายตุ ํ่ากว่า 20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 46.7 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.0 อาชีพนิสิต/นกัศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.3 ภูมิลาํเนาเดิมจงัหวดั
สมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 43.3 อยู่ในเขตภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 83.3 และปัจจุบนัอาศยัอยู่ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 46.7 
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ตารางท่ี 4.1  เหตุผลในการเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจรงคห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี 
จงัหวดัสมุทรสาคร (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 
เหตุผลในการเลือกซ้ือ จาํนวน ร้อยละ 

ความปราณีต/ฝีมือ/ความเรียบร้อย 18 22.8 
ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ 12 15.2 
ตราสินคา้/แหล่งผลิต 11 13.9 
คุณภาพของสินคา้ 10 12.7 
ราคาของสินคา้ 10 12.7 
ประเภทของสินคา้ เช่น แกว้ จาน ชาม 6 7.6 
ความแปลกใหม่ของสินคา้ 5 6.3 
ความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์ 4 5.1 
ตรารับรองคุณภาพสินคา้ 2 2.5 
อ่ืนๆ 1 1.3 

รวม 79 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1  พบว่า ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองเบญจ
รงคเ์พราะความปราณีต/ฝีมือ/ความเรียบร้อย รองลงมาเป็นความสวยงามของรูปแบบบรรจุภณัฑ ์
และตราสินคา้/แหล่งผลิต ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 4.2  คุณสมบติัของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

คุณสมบติัของบรรจุภณัฑ ์ จาํนวน ร้อยละ 
ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 16 21.3 
การป้องกนัการกระแทก 12 16.0 
ความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์ 12 16.0 
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 12 16.0 
ความสะดวกในการถือ 6 8.0 
มีขอ้มูลผลิตภณัฑแ์สดงบนบรรจุภณัฑ ์ 5 6.7 
มีภาพประกอบท่ีเป็นภาพสินคา้ 4 5.3 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

คุณสมบติัของบรรจุภณัฑ ์ จาํนวน ร้อยละ 
อ่ืน ๆ อาทิ ลายไทย, คลาสสิก เป็นตน้ 4 5.3 
เห็นสินคา้ท่ีบรรจุภณัฑ(์มีการเจาะใหเ้ห็น) 3 4.0 
การป้องกนัฝุ่ นละออง 1 1.3 

รวม 75 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่คิดว่าคุณสมบติัของ
บรรจุภณัฑ์ท่ีดี คือ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ รองลงมาเป็นการป้องกนัการกระแทก ความ
แขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และความสะดวกในการถือ ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 4.3  ราคาของเคร่ืองเบญจรงค ์
 

ราคาเบญจรงค ์ จาํนวน ร้อยละ 
501-1,000 บาท 18 60.0 
ตํ่ากวา่ 500 บาท 9 30.0 
มากกวา่ 1,500 บาท 2 6.7 
1,001-1,500 บาท 1 3.3 

รวม 30 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่คิดว่าเคร่ืองเบญจรงคมี์
ราคา 501-1,000 บาท รองลงมาตํ่ากวา่ 500 บาท และมากกวา่ 1,500 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.4  ปริมาณในการซ้ือเคร่ืองเบญจรงคเ์ป็นของท่ีระลึก 
 

ปริมาณในการซ้ือ จาํนวน ร้อยละ 
คร้ังละ 2-3 ช้ิน 20 66.7 
คร้ังละ 1 ช้ิน 4 13.3 
อ่ืน ๆ อาทิ 100 ช้ิน, แลว้แต่จาํนวน เป็นตน้ 3 10.0 
คร้ังละ 3-5 ช้ิน 2 6.7 
คร้ังละมากกวา่ 5 ช้ิน 1 3.3 

รวม 30 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองเบญจรงคเ์ป็น
ของท่ีระลึกคร้ังละ 2-3 ช้ิน รองลงมาคร้ังละ 1 ช้ิน และอ่ืน ๆ อาทิ 100 ช้ิน, แลว้แต่จาํนวน เป็นตน้ 
ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 4.5  ประเภทเคร่ืองเบญจรงคท่ี์ตอ้งการซ้ือ 
 

ประเภทเคร่ืองเบญจรงคท่ี์ตอ้งการซ้ือ จาํนวน ร้อยละ 
แกว้นํ้า 13 43.3 
ถว้ยกาแฟ 6 20.0 
ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั 3 10.0 
กล่องผา้ไหม, กล่องกระดาษสา 2 6.7 
ถว้ยชาม 2 6.7 
โถ 2 6.7 
คนไทยเป็นคู่, ฝร่ังชอบชา้ง,มา้ 1 3.3 
แจกนัดอกไม ้ 1 3.3 

รวม 30 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5  พบว่า ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือแกว้นํ้ า 
รองลงมาเป็นถว้ยกาแฟ และของใชใ้นชีวิตประจาํวนั ตามลาํดบั 
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4.2  ผลสรุ
จังหวดัสมุทร

ที ่ระลึก  กลุ่
สมุทรสาคร 
ประสบการณ
 
ตารางท่ี 4.6  

 
แบบท่ี  

1 

2 

3 

4 

รุปการวิเครา
รสาคร  
จากการประเ
มบ้านเคร่ือง
โดยเก็บขอ้ม

ณ์ทางดา้นการ

ประสิทธิภาพ
กลุ่มบา้นเคร่ื

 
 

าะห์ประสิทธิ

เมินความคิดเ
งเบญจรงค์ห
มูลดว้ยแบบ
รสอนและการ

พของบรรจุภณั
องเบญจรงค์

รูปบรรจุภณัฑ

 

 

 

 

ธิภาพของบร

เห็นท่ีมีต่อบร
หน่ึงตําบลห
สอบถามกบั
รทาํงานดา้นเ
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รจุภัณฑ์เคร่ือ
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น่ึงผลิตภัณ

บกลุ่มผูเ้ช่ียวช
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ญจรงคป์ระเภ
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คะแ
เฉลี
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1.7

2.2

2.5
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ตํ่ากวา่ 5 ปี จํ

ภทของขวญั ข
วดัสมุทรสาค

กณฑใ์นการพิ
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ล่ีย 

แ

29 ไ
เห
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ก
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เห
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ค์ ตําบลคลอง

ประเภทของข
องดอนไก่ดี

นการออกแบบ
าํนวน 8 ราย 

ของท่ีระลึก  
คร 

พจิารณา 
แปลผล 

ไม่ค่อย
หมาะสม 

หมาะสมใน
การใช ้

ไม่ค่อย
หมาะสม 

ไม่ค่อย
หมาะสม 
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ดอนไก่ดี 

ขวญั ของ
ดี  จังหวัด
บ ท่ีมี
พบวา่ 

อนัดบั 

3 

6 

3 

2 
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ตารางท่ี 4.6  
 
แบบท่ี  

5 

6 

คะแนนเป็นอ
แบบท่ี 4 คะแ
คะแนนความ

4.3  ผลสรุปก
บรรจุภัณฑ์แ

ของบรรจุภณั
ประเภทของ
พื้นท่ีชุมชนห
ตาํบลหน่ึงผ
กลุ่มเป้าหมา
จะใช้วสัดุท่ี
สามารถทําเ

(ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 
อนัดบั 1 คือ แ
แนนความเห
มเหมาะสมอยู
 
การวิเคราะห์
และโครงสร้า
ในการศึกษา
ณฑ ์สาํหรับตวั
ขวญัของท่ีระ
หรือร้านคา้ท่ี
ลิตภณัฑ์ตาํบ
ายหลกั และนั
ง่ายต่อการผ
เองหรือ สั่ง

รูปบรรจุภณัฑ

 

 

4.6  บรรจุภณั
แบบท่ี 6 คะแ
มาะสมอยูใ่น
ยูใ่นระดบัไม่ค
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บลคลองดอน
นกัท่องเท่ียวช
ลิต ตน้ทุนตํ่
โรงพิมพ์ใน

ฑ ์

ณัฑส์าํหรับเค
แนนความเหม
นระดบัไม่ค่อย
ค่อยเหมาะสม

ออกแบบเพื่อ
ภัณฑ์  
การออกแบบเ
นวิจยัช้ินน้ี ออ
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างจาํหน่ายสิน
นไก่ดี จงัหวดั
ชาวต่างชาติเป็
ตาํ สามารถนํ
นพื้นท่ีชุมชน

เก
คะแ
เฉลี
2.1

2.8

 

คร่ืองเบญจรง
มาะสมอยูใ่นร
ยเหมาะสม อั
ม 

อพัฒนาตราสั

เพื่อพฒันากร
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แ
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เห
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แปลผล 
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หมาะสม 
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ยสินคา้เคร่ืองเ
จุภณัฑเ์พื่อจาํ
มเคร่ืองเบญจ
ท่องเท่ียวชาว
ดุท่ีใชท้าํบรร
ารพิมพ์ ชาว
จยัไดเ้ก ็บขอ้
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จรงคห์น่ึง 
วไทยเป็น
รจุภณัฑ์น้ี 
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แบบสอบถามกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ ท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการสอนและการ
ทาํงานดา้นเลขนศิลป์ ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี จาํนวน 16 ราย พบวา่ 
 
ตารางท่ี 4.7  แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์
 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย แปลผล 

1.  ลกัษณะการออกแบบตราสญัลกัษณ์หรือโลโก ้(Logo)   
1.1  แบบตวัอกัษร (Letter Form) 3.57 มาก 
1.2  แบบเคร่ืองหมายภาพ (Pictorial Form) 2.86 ปานกลาง 
1.3  แบบนามธรรม (Abstract Form) 2.29 นอ้ย 
1.4  แบบผสมผสาน (combination Form) 4.14 มาก 
1.5  แบบใชเ้ป็นคาํอ่าน (Word mark) 3.57 มาก 

2.  รูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ (Typeface)   
2.1  แบบมีเชิง (Serif or Old Style) 3.43 มาก 
2.2  แบบสมยัใหม่ (Modern Type) 3.71 มาก 
2.3  แบบร่วมสมยั (Transition) 3.00 ปานกลาง 
2.4  แบบอาลกัษณ์ (Text Letter) 3.00 ปานกลาง 
2.5  แบบลาํตวัเท่ากนัหมด (Square Serif) 2.86 ปานกลาง 
2.6  แบบไม่มีเชิง (Sans Serif) 3.00 ปานกลาง 
2.7  แบบตวัเอน (Italic) 2.00 นอ้ย 
2.8  แบบตวัเขียน (Script) 2.57 นอ้ย 
2.9  อกัษรประดิษฐ ์(Decorative or Display Type) 4.29 มากท่ีสุด 

3.  การใชต้วัอกัษรภาษาไทยในตราสญัลกัษณ์   
3.1  ตวัอกัษรแบบมาตรฐานหรือ 

แบบราชการ  (Standard Typeface) 
2.43 นอ้ย 

3.2  ตวัอกัษรแบบคดัลายมือหรือตวัเขียน (Freehand 
Writing) 

2.57 นอ้ย 

3.3  ตวัอกัษรแบบประดิษฐ ์(Display Type) 4.14 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย แปลผล 

4.  การใชสี้ในตราสญัลกัษณ์ (Color)   
4.1  การใชสี้เพียงสีเดียว (กาํหนดค่านํ้าหนกัสี) 3.86 มาก 
4.2  ใชสี้เพียง 1-2 สี 4.43 มากท่ีสุด 
4.3  ใชสี้ไม่เกิน 3 สี 3.14 ปานกลาง 
4.4  ใชสี้มากกวา่ 3 สีข้ึนไป 2.29 นอ้ย 
4.5  คาํนึงถึงการใชสี้สญัลกัษณ์สากล 2.86 ปานกลาง 
4.6  คาํนึงถึงการใชสี้ท่ีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา 3.14 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.7  แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคท่ี์มี

คะแนนความเหมาะสมสูงท่ีสุดในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะการออกแบบตราสญัลกัษณ์หรือโล
โก ้(Logo) ไดแ้ก่ แบบผสมผสาน (combination Form) ดา้นรูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษองักฤษ 
(Typeface) ไดแ้ก่ อกัษรประดิษฐ ์(Decorative or Display Type) ดา้นการใชต้วัอกัษรภาษาไทยใน
ตราสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ตวัอกัษรแบบประดิษฐ์ (Display Type) และดา้นการใชสี้ในตราสัญลกัษณ์ 
(Color) ไดแ้ก่ ใชสี้เพียง 1-2 สี 
 
ตารางท่ี 4.8  ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารสาํหรับตราสญัลกัษณ์ ผลิตภณัฑ ์

เคร่ืองเบญจรงค ์ประเภทของขวญัของท่ีระลึก (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสาร จาํนวน ร้อยละ 
มีวฒันธรรม (Cultured) 5 22.7 
มีรสนิยม (Tasteful) 4 18.2 
เรียบๆ (Plane) 4 18.2 
เรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) 2 9.1 
ดูสมยั (Modern) 2 9.1 
ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) 2 9.1 
ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 2 9.1 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 

ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสาร จาํนวน ร้อยละ 
อ่ืน ๆ 1 4.5 
ธรรมชาติ (Natural) 0 0.0 
สบาย ๆ ไม่มีกฏเกณฑ ์(Casual) 0 0.0 
ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) 0 0.0 

รวม 22 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8  ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารสาํหรับตราสัญลกัษณ์ 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ประเภทของขวญัของท่ีระลึก ไดแ้ก่ มีวฒันธรรม (Cultured) รองลงมามี
รสนิยม (Tasteful) และเรียบๆ (Plane) ตามลาํดบั  
 
ตารางท่ี 4.9  แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ประเภทของขวญัของท่ีระลึก (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจ จาํนวน ร้อยละ 
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 5 19.2 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 5 19.2 
ขนบธรรมเนียมพื้นบา้น 4 15.4 
ความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้ 3 11.5 
คุณสมบติัของเคร่ืองเบญจรงค ์ 3 11.5 
ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน 2 7.7 
ภูมิศาสตร์  2 7.7 
พืชพรรณธรรมชาติในพื้นท่ี 1 3.8 
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํเคร่ืองเบญจรงค ์ 1 3.8 

รวม 26 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.9  แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบตรา
สัญลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ ประเภทของขวญัของท่ีระลึก ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
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และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รองลงมาขนบธรรมเนียมพื้นบา้น ความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้และ
คุณสมบติัของเคร่ืองเบญจรงค ์ตามลาํดบั  
 
ตารางท่ี 4.10  แนวทางการออกแบบโครงสร้างบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์
 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย แปลผล 

1.  ลกัษณะรูปร่างรูปทรงภายนอกทางโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์   
1.1  รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต 4.14 มาก 
1.2  รูปร่างรูปทรงอิสระ 2.43 นอ้ย 
1.3  รูปร่างรูปทรงท่ีมีลกัษณะการห่อ 2.71 ปานกลาง 
1.4  รูปร่างรูปทรงท่ีมีลกัษณะการพบั 3.29 ปานกลาง 
1.5  รูปร่างรูปทรงท่ีมีลกัษณะการตดั 2.71 ปานกลาง 

2.  เทคนิคพิเศษทางโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์   
2.1  การเจาะหนาต่าง (Window) 3.57 มาก 
2.2  การทาํบลอ็คกระดาษ (Mold Pack) 3.86 มาก 
2.3  การพบัแบบพิเศษ (Special Fold) 3.71 มาก 
2.4  ผสมเทคนิคพิเศษทางการพิมพ ์เช่น การดนันูน การไดคทั 

เป็นตน้ 
4.14 มาก 

3.  ปริมาตรการบรรจุและการป้องกนัท่ีเหมาะสมต่อสินคา้   
3.1  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 1 หน่วย 4.29 มากท่ีสุด 
3.2  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 2 หน่วย 3.29 ปานกลาง 
3.3  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 3 หน่วย 3.14 ปานกลาง 
3.4  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุมากกวา่ 3 หน่วย 2.00 นอ้ย 
3.5  การป้องกนัสินคา้จากนํ้าหรือความช้ืน 3.86 มาก 
3.6  การป้องกนัสินคา้จากฝุ่ นละออง 3.71 มาก 

4.  ลาํดบัความสาํคญัของบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากกระดาษท่ีควร
คาํนึงถึง 

  

4.1  การคาํนึงถึงความแขง็แรงทนทาน 4.57 มากท่ีสุด 
4.2  การคาํนึงถึงการปกป้องสินคา้ 4.43 มากท่ีสุด 

DPU



 
147

ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย แปลผล 

4.3  การคาํนึงถึงตน้ทุนในการผลิต 4.14 มาก 
4.4  การคาํนึงถึงความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.00 มาก 
4.5  การคาํนึงถึงความสะดุดตา สวยงาม 4.29 มากท่ีสุด 

5.  ประโยชน์ใชส้อยท่ีพึ่งมีของบรรจุภณัฑ ์   
5.1  ประโยชน์หลงัการใช ้ 3.14 ปานกลาง 
5.2  การลดปริมาณขยะ (ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 3.29 ปานกลาง 
5.3  ความสะดวกในการจบัถือหลงัการซ้ือ 3.71 มาก 
5.4  ลกัษณะการเปิดปิดท่ีง่าย สะดวก 3.86 มาก 

6.  ลกัษณะการใชภ้าพประกอบและสดัส่วนการใช ้   
6.1  ภาพจริงหรือภาพถ่าย (Photographic) 2.57 นอ้ย 
6.2  ภาพก่ึงนามธรรม (Distortion) 2.86 ปานกลาง 
6.3  ภาพนามธรรม (Abstract) 2.86 ปานกลาง 
6.4  ภาพการ์ตนู (Cartoon) 1.71 นอ้ยท่ีสุด 
6.5  ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic) 3.43 มาก 
6.6  ภาพอกัษร (Typography) 3.14 ปานกลาง 
6.7  ภาพลวดลายต่อเน่ือง (Pattern) 3.43 มาก 
6.8  ภาพวาดลายเสน้ (Drawing) 3.00 ปานกลาง 
6.9  ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed) 3.00 ปานกลาง 
6.10  ภาพประกอบ + Text อยา่งละ 80 % 2.71 ปานกลาง 
6.11  ภาพประกอบ + Text อยา่งละ 50 % 3.29 ปานกลาง 
6.12  ภาพประกอบ 20 % Text 80 % 2.71 ปานกลาง 
6.13  สดัส่วนท่ีไม่ใชภ้าพประกอบ ใชแ้ต่ Text 2.29 นอ้ย 
6.14  ภาพประกอบ 80 %Text 20 % 3.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย แปลผล 

7.  ลกัษณะการใชสี้ (Color)   
7.1  จาํนวนการใชสี้   
7.1.1  ใชสี้เพียงสีเดียว (เนน้ค่านํ้าหนกัสี) 3.50 มาก 
7.1.2  ใชสี้เพียง 1-2 สี 4.00 มาก 
7.1.3  ใชสี้ไม่เกิน 3 สี 3.17 ปานกลาง 
7.1.4  ใชสี้มากกวา่ 3 สีข้ึนไป 2.67 ปานกลาง 

7.2  หลกัของการใชสี้   
7.2.1  หลกัของการใชสี้กลมกลืน (Harmony) 3.33 ปานกลาง 
7.2.2  หลกัการใชสี้คู่ตรงขา้ม (Contrast) 2.83 ปานกลาง 
7.2.3  หลกัการใชสี้เอกรงค ์(Monochrome) 3.67 มาก 
7.2.4  หลกัการใชไ้ม่เขา้กนั (Discord) 2.50 นอ้ย 
7.2.5  หลกัการใชสี้นํ้าหนกัต่างกนั  (Value) 3.00 ปานกลาง 

8.  ลกัษณะการใชต้วัอกัษร   
8.1  รูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ (Typeface)   
8.1.1  แบบมีเชิง (Serif or Old Style) 3.33 ปานกลาง 
8.1.2  แบบสมยัใหม่ (Modern Type) 3.50 มาก 
8.1.3  แบบร่วมสมยั (Transition) 3.50 มาก 
8.1.4  แบบอาลกัษณ์ (Text Letter) 3.50 มาก 
8.1.5  แบบลาํตวัเท่ากนัหมด (Square Serif) 2.50 นอ้ย 

8.2  การเลือกใชล้กัษณะตวัอกัษรภาษาไทย   
8.2.1  ตวัอกัษรมาตรฐานหรือแบบราชการ  

(Standard typeface) 
3.33 ปานกลาง 

8.2.2  ตวัอกัษรคดัลายมือหรือตวัเขียน  
(Freehand Writing) 

2.50 นอ้ย 

8.2.3  ตวัอกัษรแบบประดิษฐ ์(Display Type) 4.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย แปลผล 

8.3 การเลือกใชรู้ปแบบตวัอกัษร  (Style)   
8.3.1  อกัษรตวัตรง (Roman) 3.57 มาก 
8.3.2  อกัษรตวัยาว (Light) 3.29 ปานกลาง 
8.3.3  อกัษรตวัเอน (Italic) 2.29 นอ้ย 
8.3.4  อกัษรตวัธรรมดา (Regular) 3.71 มาก 
8.3.5  อกัษรตวัผอม (Condensed) 2.71 ปานกลาง 
8.3.6  อกัษรตวัอว้น (Extend) 2.14 นอ้ย 

 
จากตารางท่ี 4.10  แนวทางการออกแบบโครงสร้างบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์มี

คะแนนความเหมาะสมสูงท่ีสุดในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะรูปร่างรูปทรงภายนอกทาง
โครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต ดา้นเทคนิคพิเศษทางโครงสร้างบรรจุ
ภณัฑ์ ไดแ้ก่ ผสมเทคนิคพิเศษทางการพิมพ ์เช่น การดนันูน การไดคทั เป็นตน้ ดา้นปริมาตรการ
บรรจุและการป้องกนัท่ีเหมาะสมต่อสินคา้ ไดแ้ก่ สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 1 หน่วย ดา้นลาํดบั
ความสําคญัของบรรจุภัณฑ์ท่ีทาํจากกระดาษท่ีควรคาํนึงถึง ได้แก่ การคาํนึงถึงความแข็งแรง
ทนทาน ดา้นประโยชน์ใชส้อยท่ีพึ่งมีของบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลกัษณะการเปิดปิดท่ีง่าย สะดวก ดา้น
ลกัษณะการใชภ้าพประกอบและสดัส่วนการใช ้ไดแ้ก่ ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic) และภาพลวดลาย
ต่อเน่ือง (Pattern) ดา้นลกัษณะการใชสี้ (Color) ไดแ้ก่ ใชสี้เพียง 1-2 สี และหลกัการใชสี้เอกณรงค ์
(Monochrome) ดา้นลกัษณะการใชต้วัอกัษรมีรูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ (Typeface) เป็น
แบบสมยัใหม่ (Modern Type) แบบร่วมสมยั (Transition) แบบอาลกัษณ์ (Text Letter) การเลือกใช้
ลกัษณะตวัอกัษรภาษาไทยเป็นตวัอกัษรแบบประดิษฐ์ (Display Type) และการเลือกใชรู้ปแบบ
ตวัอกัษร  (Style) เป็นอกัษรตวัธรรมดา (Regular) 
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ตารางท่ี 4.11  แนวทางดา้นเทคนิคการผลิตสาํหรับบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์
 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย แปลผล 

1.  ประเภทวสัดุ   
1.1  ไม ้ 2.86 ปานกลาง 
1.2  กระดาษ 4.29 มากท่ีสุด 
1.3  แกว้ 1.86 นอ้ย 
1.4  โลหะ 1.71 นอ้ยท่ีสุด 
1.5 พลาสติก 1.86 นอ้ย 

2.  การเลือกกล่องพบัได ้   
2.1  กล่องแบบถาด(Tray Type) 3.14 ปานกลาง 
2.2  กล่องแบบหลอดหรือตะเขบ็ขา้ง(Tubular หรือ Side-

Seamed Type) 
3.29 ปานกลาง 

2.3  กล่องแบบพิเศษ(Special Construction) 3.57 มาก 
3.  เลือกกล่องคงรูป   
3.1  กล่องแบบมีฝาผดิแบบคงตวั  3.43 มาก 
3.2  กล่องแบบมีฝาผดิแบบคงตวัเพยีงบางส่วน 2.57 นอ้ย 
3.3  กล่องกระดาษลูกฟกู 4.00 มาก 

4.  ลกัษณะการเลือกรูปร่างรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์   
4.1  รูปทรงเรขาคณิต 4.14 มาก 
4.2  รูปทรงอิสระ (Free Form) 2.43 นอ้ย 
4.3  รูปทรงท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 3.00 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.11  แนวทางดา้นเทคนิคการผลิตสาํหรับบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์มี

คะแนนความเหมาะสมสูงท่ีสุดในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นประเภทวสัดุ ไดแ้ก่ กระดาษ ดา้นการเลือก
กล่องพบัได ้ไดแ้ก่ กล่องแบบพิเศษ(Special Construction) ดา้นเลือกกล่องคงรูป ไดแ้ก่ กล่อง
กระดาษลูกฟกู และดา้นลกัษณะการเลือกรูปร่างรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ รูปทรงเรขาคณิต 
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ตารางท่ี 4.12  เรียงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีควรจะแสดงบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ 
 

ขอ้มูลท่ีควรจะแสดงบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ จาํนวน ร้อยละ 
อนัดบั 1 ช่ือของผลิตภณัฑ ์/ ตราสินคา้ 7 100.0 
อนัดบั 2 ประเภทผลิตภณัฑ ์ 4 57.1 
อนัดบั 3 ชนิดของลายบนเคร่ืองเบญจรงค ์ 3 42.9 
อนัดบั 4 ขนาดความกวา้ง x ยาว (ซม./ม.) 2 40.0 
อนัดบั 5 เคร่ืองหมายโอทอป 4 57.1 
อนัดบั 6 ช่ือผูผ้ลิต / ผูจ้ดัจาํหน่าย /  ท่ีติดต่อ 2 28.6 
อนัดบั 7 ประวติัผลิตภณัฑ ์ 2 28.6 
อนัดบั 8 ขอ้แนะนาํการใช ้/ การรักษา 2 28.6 
อนัดบั 9 สญัลกัษณ์สากลอ่ืน ๆ เช่น ขอ้ควรระวงัต่างๆ 3 42.9 
อนัดบั 10 ปริมาณการบรรจุ 3 42.9 

 
จากตารางท่ี 4.12  เรียงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีควรจะแสดงบนบรรจุภณัฑเ์คร่ือง

เบญจรงค ์พบว่า อนัดบั 1 ช่ือของผลิตภณัฑ ์/ ตราสินคา้ อนัดบั 2 ประเภทผลิตภณัฑ ์อนัดบั 3 ชนิด
ของลายบนเคร่ืองเบญจรงค ์
 
ตารางท่ี 4.13  เรียงลาํดบัคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของ “ เคร่ืองเบญจรงคป์ระเภทของท่ีระลึก”  
 

คุณสมบติัท่ีโดดเด่น จาํนวน ร้อยละ 
อนัดบั 1 เป็นของขวญัลํ้าค่าในโอกาสสาํคญั 20 52.6 
อนัดบั 2 สาํหรับประดบัตกแต่งบา้นตั้งโชว ์ 12 31.6 
อนัดบั 3 ใชเ้ป็นเคร่ืองใชภ้ายในบา้น 6 15.8 

 
จากตารางท่ี 4.13  เรียงลาํดบัคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของ “ เคร่ืองเบญจรงคป์ระเภทของท่ี

ระลึก” พบว่า อนัดบั 1 เป็นของขวญัลํ้าค่าในโอกาสสาํคญั อนัดบั 2 สาํหรับประดบัตกแต่งบา้นตั้ง
โชว ์อนัดบั 3 ใชเ้ป็นเคร่ืองใชภ้ายในบา้น 
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ตารางท่ี 4.14  แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ ์
ของเคร่ืองเบญจรงค ์ชุมชนดอนไก่ดี (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 
แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจ จาํนวน ร้อยละ 

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 6 23.1 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 5 19.2 
ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน 4 15.4 
ความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้ 4 15.4 
คุณสมบติัของเคร่ืองเบญจรงค ์ 3 11.5 
ขนบธรรมเนียมพื้นบา้น 2 7.7 
ภูมิศาสตร์  1 3.8 
พืชพรรณธรรมชาติในพื้นท่ี 1 3.8 
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํเคร่ืองเบญจรงค ์ 0 0.0 

รวม 26 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.14  แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองเบญจรงค ์ชุมชนดอนไก่ดี ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รองลงมา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน และความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้ตามลาํดบั  
 
ตารางท่ี 4.15  ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์

ดอนไก่ดี (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสาร จาํนวน ร้อยละ 
มีวฒันธรรม (Cultured) 5 21.7 
เรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) 4 17.4 
มีรสนิยม (Tasteful) 4 17.4 
ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) 3 13.0 
เรียบๆ (Plane) 3 13.0 
ดูสมยั (Modern) 2 8.7 
ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 1 4.3 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสาร จาํนวน ร้อยละ 
ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) 1 4.3 
ธรรมชาติ (Natural) 0 0.0 
สบาย ๆ ไม่มีกฏเกณฑ ์(Casual) 0 0.0 

รวม 23 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.15  ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองเบญจรงคด์อนไก่ดี ไดแ้ก่ มีวฒันธรรม (Cultured) รองลงมาเรียบและดึงดูด (Simple and 
Appealing) มีรสนิยม (Tasteful) และดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) ตามลาํดบั 
 
4.4  ผลการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ไทย คร้ังที่ 1 

จากศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเพ่ือพฒันากราฟิกบนบรรจุภณัฑ์และ
โครงสร้างของบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทยท่ีจะส่งเสริมการจดัจาํหน่ายภายในกลุ่มชุมชนเคร่ือง
เบญจรงค ์บา้นดอนไก่ดี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาตน้แบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย จาํนวน 6 แบบ 
โดยแบ่งเป็นตน้แบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย ประเภทแกว้มคั จาํนวน 3 แบบ และ
ตน้แบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย ประเภทแกว้โถ จาํนวน 3 แบบ  

จากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํตน้แบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย ทั้ง 6 แบบ ไปประเมินกบั
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบอีกคร้ัง เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมสาํหรับการ
พฒันาบรรจุภณัฑต์น้แบบ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.1  ต้
 

     
 
ภาพท่ี 4.2  ต้
 

                     
 
ภาพท่ี 4.3  ต้

น้แบบบรรจุ

น้แบบบรรจุ

        

น้แบบบรรจุ

ภณัฑเ์คร่ืองเบ

ภณัฑเ์คร่ืองเบ

ภณัฑเ์คร่ืองเบ

บญจรงคไ์ทย

   

บญจรงคไ์ทย

 

บญจรงคไ์ทย
 

ย ประเภทแก้

ย ประเภทแก้

ย ประเภทแก้

กว้มคั แบบท่ี 

กว้มคั แบบท่ี 

กว้มคั แบบท่ี 

 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.4  ต้
 
 
 

               
 
ภาพท่ี 4.5  ต้
 
 
 

            
 
ภาพท่ี 4.6  ต้
 

น้แบบบรรจุ

น้แบบบรรจุ

น้แบบบรรจุ

ภณัฑเ์คร่ืองเบ

ภณัฑเ์คร่ืองเบ

ภณัฑเ์คร่ืองเบ

บญจรงคไ์ทย

 

บญจรงคไ์ทย

 

บญจรงคไ์ทย

ย ประเภทแก้

ย ประเภทแก้

ย ประเภทแก้

กว้โถ แบบท่ี 

กว้โถ แบบท่ี 

กว้โถ แบบท่ี 

1 

2 

3 
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ตารางท่ี 4.16
 
แบบ
ท่ี 

1 

     
2 

3 

 

 

ประเภทแกว้
ธรรมดา อนั
แบบท่ี 1 คะแ
 
 
 
 

6  ผลงานตน้แ

จากตารางท่ี 4
วมคั ท่ีมีคะแน
ดบั 2 คือ แบ
แนนความเหม

แบบการออกแ

แกว้มคั

 

 

 
 

 

4.16  ผลงานต
นนเป็นอนัดบั
บบท่ี 2 คะแน
มาะสมอยูใ่นร

แบบบรรจุภณั

ค 

ตน้แบบการอ
บ 1 คือ แบบท
นนความเหมา
ระดบัไม่ค่อย

ณฑส์าํหรับเครื

ค

 

 

 
 

ออกแบบบรร
ท่ี 3 คะแนนค
าะสมอยู่ในร
เหมาะสม 

ร่ืองเบญจรงค์

เกณฑใ์นการ
คะแนน
เฉล่ีย 
2.44 

 
 

 

เห

2.78 
 
 
 

ธ

2.89 
 
 
 

ธ

จุภณัฑส์าํหรั
ความเหมาะส
ะดบัพอใช ้/ 

คไ์ทย ประเภท

รพิจารณา 
แปลผล 

ไม่ค่อย
หมาะสม 

พอใช ้/ 
ธรรมดา 

พอใช ้/ 
ธรรมดา 

ับเคร่ืองเบญจ
สมอยู่ในระดั
ธรรมดา อนั
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ทแกว้มคั 

อนัดบั

3 

2 

1 

จรงคไ์ทย 
บัพอใช ้/ 
ดบั 3 คือ 
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ตารางท่ี 4.17
 
แบบท่ี 

1 

 
2 

3 

 

ประเภทแกว้
ธรรมดา อนัด
 
4.5  ผลการอ

ตน้แบบบรรจ
บรรจุภณัฑแ์
ของกลุ่มเป้าห
ข้ึนมาใหม่ จาํ
 

7  ผลงานตน้แ

จากตารางท่ี 4
วโถ ท่ีมีคะแน
ดบั 2 คือ แบบ

อกแบบต้นแบ
ผูว้ิจยัไดน้าํผ
จุภณัฑเ์คร่ือง
และโครงสร้าง
หมาย โดยนาํ
านวน 6 แบบ

แบบการออกแ

แกว้โถ 

 

 
 

 
 

4.17  ผลงานต
นนเป็นอนัดบั
บท่ี 1 และแบบ

บบบรรจุภัณฑ
ผลการประเมิน
งเบญจรงคไ์ท
งของบรรจุภณั
าเสนอรูปแบ
บ ดงัน้ี 

แบบบรรจุภณั

ตน้แบบการอ
บ 1 คือ แบบที
บท่ี 3 คะแนน

ฑ์เคร่ืองเบญจ
นและคาํแนะ
ทย ทั้ง 6 แบบ
ณัฑต์น้แบบใ
บผลงานบรร

ณฑส์าํหรับเครื

เกณ
คะแน
เฉล่ีย

 

2.56
 

 
 

 

2.67
 

 

2.56
 

 
 

ออกแบบบรร
ท่ี 2 คะแนนค
นความเหมาะ

จรงค์ไทย คร้ั
ะนาํของผูเ้ช่ีย
มาปรับปรุงแ
ใหมี้ความเหม
รจุภณัฑเ์คร่ือ

ร่ืองเบญจรงค์

ณฑใ์นการพิจ
นน
ย 

แ

6 ไม่ค่อย

7 
พอใช้

6 ไม่ค่อย

จุภณัฑส์าํหรั
ความเหมาะส
สมอยูใ่นระดั

ังที่ 2 
วชาญทางดา้
แกไ้ขเพ่ิมเติม
มาะสม สอดค
งเบญจรงคท่ี์

คไ์ทย ประเภท

จารณา 
ปลผล 

ยเหมาะสม 

ช ้/ ธรรมดา 

ยเหมาะสม 

ับเคร่ืองเบญจ
สมอยู่ในระดั
ดบัไม่ค่อยเหม

านการออกแบ
มและพฒันาก
คลอ้งกบัความ
มีความเป็นเอ
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ทโถ 

อนัดบั 

2 

1 

2 

จรงคไ์ทย 
บัพอใช ้/ 
มาะสม 

บบท่ีมีต่อ
กราฟิกบน
มตอ้งการ
อกลกัษณ์ 

DPU



 

 
ภาพท่ี 4.7  บ
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4.8  บ
 

  
 
ภาพท่ี 4.9  บ
 

บรรจุภณัฑผ์ลิ

บรรจุภณัฑผ์ลิ

บรรจุภณัฑผ์ลิ

ลิตภณัฑเ์คร่ือ

ลิตภณัฑเ์คร่ือ

ลิตภณัฑเ์คร่ือ

งเบญจรงคไ์

งเบญจรงคไ์

งเบญจรงคไ์

 

ทย ประเภทโ

ทย ประเภทโ

ทย ประเภทโ

โถ แบบท่ี 1 

โถ แบบท่ี 2 

โถ แบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 4.10  บ
 
 
 
 

  
 
ภาพท่ี 4.11  บ
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.12  บ

บรรจุภณัฑผ์

บรรจุภณัฑผ์

บรรจุภณัฑผ์

ลิตภณัฑเ์คร่ือ

ลิตภณัฑเ์คร่ือ

ลิตภณัฑเ์คร่ือ

 

องเบญจรงคไ์

องเบญจรงคไ์

องเบญจรงคไ์

ไทย ประเภท

ไทย ประเภท

ไทย ประเภท

ทแกว้มคั แบบ

ทแกว้มคั แบบ

ทแกว้มคั แบบ

บท่ี 1 

บท่ี 2 

บท่ี 3 
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4.6  ผลส
ตําบลคลองด

แบบ จึงนาํต้
เพื่อหาประสิ
โดยเก็บขอ้ม
จาํนวน 16 รา
 
ตารางท่ี 4.18

 

1.  ความเหม
2.  ความเหม
3.  ความเหม
4.  ความเหม
5.  ความสา

 

แบบท่ี 1 ภา
ท่ีสุด รองลง
ตามลาํดบั 

ไทย แบบท่ี 1
กล่องของทุก
เปิดให้ชัดเจ

รุปการประเม
ดอนไก่ดี จังห
หลงัจากผูว้ิจ
ตน้แบบผลงา
สิทธิผลของก
มูลดว้ยแบบส
าย พบวา่ 

8  การประเมิน
ประเภทโถ 

แบ

มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มารถในการแ

จากตารางท่ี 4
าพรวมมีความ
งมามีความเห

คาํแนะนาํขอ
1 คือ โครงส
กมุมยงัดูยากจึ
นยิ่งข้ึน กรา

มินงานออกแ
วดัสมุทรสาค
จยัไดท้าํการอ
นออกแบบบ
ารออกแบบบ
สอบถามกับ

นผลงานตน้แ
แบบท่ี 1 

บบท่ี 1 

านการออกแบ
านโครงสร้าง
านการส่ือสาร
านการใชง้าน
แข่งขนัทางเศ
รวม 

4.18  ผลงานต
มเหมาะสมม
หมาะสมทาง

องผูเ้ช่ียวชาญ
ร้างมีความเห
จึงทาํให้เปิดล
าฟิกบนบรรจ

แบบบรรจุภัณ
คร 
ออกแบบบร
บรรจุภณัฑเ์ค
บรรจุภณัฑเ์ค
กลุ่มผูป้ระก

บบการออกแ

บบกราฟิก 
งบรรจุภณัฑ์
ร 
นจริง 
ศรษฐกิจ 

ตน้แบบการอ
าก โดยมีควา
ด้านการใช้ง

ญในการออกแ
หมาะสม แขง็
ลาํบาก ควรมี
จุภัณฑ์ยงัคว

ณฑ์เคร่ืองเบ

รจุภณัฑเ์คร่ือ
คร่ืองเบญจรง
คร่ืองเบญจรง
อบการ และ

แบบบรรจุภณั

คะแน

3
4
3
3
3
3

ออกแบบบรร
ามเหมาะสมท
งานจริง และ

แบบเก่ียวกบับ
แรง ทนทาง 
มีการไดคทับริ
รปรับปรุงใน

ญจรงค์ สําห

องเบญจรงค์
คไ์ทยที่ไดไ้ป
คไ์ทยว่าตรง
ผูเ้ช่ียวชาญท

ณฑส์าํหรับเคร่ื

เกณฑใ์นกา
นนเฉล่ีย 

3.57 
4.29 
3.57 
3.92 
3.86 
3.84 

จุภณัฑส์าํหรั
ทางดา้นโครง
ความสวยงา

บรรจุภณัฑส์าํ
ขนาดพอเหม
ริเวณดา้นขา้ง
นเร่ืองของสี

หรับหมู่บ้านเ

ค  ์คร้ังที่ 2 จ
ปดาํเนินการ
กบัสมมติฐา
ทางดา้นการอ

ร่ืองเบญจรงค์

ารพิจารณา 
แปลผล

มาก 
มากท่ีสุ
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ับเคร่ืองเบญจ
งสร้างบรรจุภั
ามและความ

าหรับเคร่ืองเ
มาะ ตรงรอยต
งกล่องเพ่ือให
สของตวัอกัษ
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บญจรงค์ 

จาํนวน 6 
สอบถาม
นหรือไม่ 
ออกแบบ 

ไ์ทย 

ล 

ด 

จรงคไ์ทย 
ภณัฑ ์มาก
น่าสนใจ 

เบญจรงค์
ต่อเปิดปิด
ห้เห็นรอย
รบนตรา

DPU
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สัญลกัษณ์ควรมีสีเขม้กว่าน้ี (ทองเขม้) ตวัอกัษรมีขนาดเล็กเกินไปทั้งในส่วนของช่ือแบรนด์ และ
รายละเอียดของท่ีอยู ่โดยรวมมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายทนัสมยัและมีคู่สีท่ีน่าสนใจ ระวงัตน้ทุนในการ
ผลิต เพราะการออกแบบดูมีความซับซ้อนสูง ปรับเร่ืองโลโกท่ี้คลา้ยการขายชามตราไก่ และลาย
กราฟิกค่อนขา้งเยอะไปเวลายอ่ใชง้านเลก็ ๆ จะมีปัญหาเร่ืองลายท่ีไม่สามารถส่ือสารได ้กราฟิกยงั
น้อยไป อาจส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ออกมาไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร แผ่นพบัเพ่ือบอกขอ้มูล 
ขนาด ให้แสดงถึงความเป็นช่างในหมู่บา้น เพื่อสร้างตาํนานของเคร่ืองเบญจรงค ์เพ่ือบอกว่าสินคา้
ของเราดีอย่างไร มีกรรมวิธีการผลิตอย่างไร เป็นการสร้างเร่ืองราวของช่างให้ดูน่าสนใจท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเคร่ืองเบญจรงคด์อนไก่ดีท่ีแตกต่างจากเคร่ืองเบญจรงคท่ี์มีขายท่ีอ่ืน ๆ  เป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้กบัเคร่ืองเบญจรงค ์และสร้างการจดจาํให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และการให้ขอ้มูลบน
บรรจุภณัฑค์วรมีสองภาษา  

คาํแนะนาํของผูป้ระกอบการเก่ียวกบับรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย แบบท่ี 1 
คือ ลกัษณะของกระดาษท่ีทาํบรรจุภณัฑมี์ความหนาและดีกว่ากล่องท่ีมีใชใ้นปัจจุบนั ควรมีการ
บอกขนาดของเคร่ืองเบญจรงคภ์ายในกล่องและขอ้มูลท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ บนบรรจุภณัฑ ์โครงสร้างของ
บรรจุภณัฑมี์ความแขง็แรงดี ควรมีความสะดวกในการเปิดปิดเพราะบางคนอาจจะพบัไม่เป็น ดงันั้น
การประกอบควรออกแบบให้ง่ายข้ึนกว่าน้ี เพราะการจาํหน่ายเคร่ืองเบญจรงคใ์นปริมาณท่ีมาก
จะตอ้งใชค้นและเวลาในการบรรจุภณัฑ์มาก ดูดีเหมาะแก่การจาํหน่ายส่งออกไปยงัต่างประเทศ    
โลโก้ควรมีรูปไก่ให้ชัด ๆ กว่าน้ี มีความเป็นสมยัใหม่มากไป อยากไดบ้รรจุภณัฑ์ในลกัษณะน้ี
เพราะกล่องผา้ไหมมีราคาสูง สีของบรรจุภณัฑเ์ป็นสีท่ีสุภาพดีคนไทยชอบและเหมาะสาํหรับมอบ
ใหผู้ใ้หญ่ ควรใชโ้ลโกเ้ดิมของกลุ่มเคร่ืองเบญจรงคเ์พราะใชม้านานแลว้ หรืออาจจะปรับโลโกใ้หมี้
ความเรียบง่ายมากข้ึนและอยากให้กล่องเป็นสีแดง หรือสีจากโลโก ้ลูกคา้เบ่ือกล่องผา้ไหมเพราะมี
ราคาแพง ทางร้านท่ีจาํหน่ายเคร่ืองเบญจรงคจึ์งมีความตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะแบบน้ี เพราะ
คุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป  สีสันของบรรจุภณัฑต์อ้งมีหลากสีมีหลาย ๆ สีจะไดไ้ม่จาํเจ สีสุภาพเหมาะ
กบัการให้ผูใ้หญ่ การออกแบบสายคาดอาจจะออกแบบเป็นนามบตัรมาติดเป็นส่วนประกอบได ้
สวย เก๋ ดูรู้เร่ือง แต่ยากตรงการพบัเพราะมีความซบัซอ้น ดีท่ีไม่ใชก้าวและประกอบข้ึนเพยีงช้ินเดียว 
สามารถใช้ได้จริง ตน้ทุนกล่องอาจจะถูกกว่ากล่องผา้ไหมและดูดีกว่า เพราะกล่องผา้ไหมไม่
สามารถนาํไปใช้ต่อไดค้นซ้ือจะเน้นความสวยงามของสีผา้ไหมลายผา้ไหมบนตวักล่องผา้ไหม
มากกว่า แต่กล่องผา้ไหมนั้นไม่ไดเ้นน้ให้ความสําคญัถึงความเป็นเคร่ืองเบญจรงค ์ซ่ึงดูไม่เขา้กบั
เคร่ืองเบญจรงค ์

 
 

DPU



 

ตารางท่ี 4.19

 

1.  ความเหม
2.  ความเหม
3.  ความเหม
4.  ความเหม
5.  ความสา

 

แบบท่ี 2 ภา
ท่ีสุด รองลง
ตามลาํดบั 

ไทย แบบท่ี 2
กล่องท่ีเป็นตั
จาํหน่ายเคร่ือ
ถึงสีของเคร่ือ

คือ ชอบการอ
ขายยาก ควร
เร่ืองตน้ทุนก
เบญจรงคท่ี์มี

9  การประเมิน
ประเภทโถ 

แบ

มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มารถในการแ

จากตารางท่ี 4
าพรวมมีความ
งมามีความเห

คาํแนะนาํขอ
2 คือ กราฟิกบ
ตวักนักระแท
องเบญจรงคที์
องเบญจรงคไ์
คาํแนะนาํขอ
ออกแบบแบบ
เป็นกล่องสีแ
การผลิตดว้ย ต
มีความแตกต่า

 

นผลงานตน้แ
แบบท่ี 2 

บบท่ี 2 

านการออกแบ
านโครงสร้าง
านการส่ือสาร
านการใชง้าน
แข่งขนัทางเศ
รวม 

4.19  ผลงานต
มเหมาะสมม
หมาะสมทาง

องผูเ้ช่ียวชาญ
บนบรรจุภณั
ก ดูมีความน่
ท่ีหนา้ร้าน เร่ื
ไปเลย ตดัทอน
องผูป้ระกอบก
บไทย ๆ ไม่ช
แดงจะขายไดง้
ตน้ทุนไม่ควร
งกนั 

บบการออกแ

บบกราฟิก 
งบรรจุภณัฑ์
ร 
นจริง 
ศรษฐกิจ 

ตน้แบบการอ
าก โดยมีควา
ด้านการใช้ง

ญในการออกแ
ฑย์งัไม่สามา

น่าสนใจ น่าจะ
ร่ืองของสีบรร
นโลโกใ้หมี้ค
การเก่ียวกบับ
ชอบแบบสาก
ง่้ายกว่า ขนา
รเกินกล่องละ

แบบบรรจุภณั

คะแน

3
4
3
3
3
3

ออกแบบบรร
ามเหมาะสมท
งานจริง และ

แบบเก่ียวกบับ
ารถส่ือสารถึง
ะนาํมาพฒันา
รจุภณัฑย์งัไม
ความเรียบง่าย
บรรจุภณัฑส์าํ
ล ตน้ทุนสูงเกิ
ดของกล่องกํ
ะ 50 – 100

ณฑส์าํหรับเคร่ื

เกณฑใ์นกา
นนเฉล่ีย 

3.50 
4.21 
3.43 
3.79 
3.79 
3.74 

จุภณัฑส์าํหรั
ทางดา้นโครง
ความสวยงา

บรรจุภณัฑส์าํ
งเคร่ืองเบญจร
าต่อให้สามาร
ม่น่าสนใจ คว

าหรับเคร่ืองเบ
กินไป มีสีท่ีทึ
กาํลงัดีไม่ใหญ
0 บาท ยืดหยุ่น

ร่ืองเบญจรงค์

ารพิจารณา 
แปลผล

มาก 
มากท่ีสุ
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ับเคร่ืองเบญจ
งสร้างบรรจุภั
ามและความ

าหรับเคร่ืองเ
รงค ์โครงสร้
รถ Display ไ
วรออกแบบให

บญจรงคไ์ทย
ทึมมากเกินไป
ญ่จนเกินไป ค
นตามขนาดข
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ไ์ทย 

ล 

ด 

จรงคไ์ทย 
ภณัฑ ์มาก
น่าสนใจ 

เบญจรงค์
้างภายใน
ไดเ้วลาจดั
ห้เส่ือสาร

ย แบบท่ี 2 
ปจะทาํให้
ควรศึกษา
ของเคร่ือง

DPU



 

ตารางท่ี 4.20

 

1.  ความเหม
2.  ความเหม
3.  ความเหม
4.  ความเหม
5.  ความสา

 

แบบท่ี 3 ภา
ท่ีสุด รองลง
ตามลาํดบั 

ไทย แบบท่ี 3
เป็นธรรมชา
บรรจุภณัฑ์ใ
ออกแบบกร
แตกต่างกนั เ
ท่ีมีลายต่าง ๆ
ป้ัมนูนบนกล

คือ บรรจุภณั

0  การประเมิน
ประเภทโถ 

แบ

มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มารถในการแ

จากตารางท่ี 4
าพรวมมีความ
มามีความเห

คาํแนะนาํขอ
3 คือ ลกัษณ
ติของกระดา
ให้ดูน่าสนใจ
ราฟิกจากลาย
เพื่อทาํใหผู้บ้ริ
ๆ ลายบนบรร
ล่องใหเ้ป็นกล
คาํแนะนาํขอ

ณฑเ์ป็นส่ิงสาํค

นผลงานตน้แ
แบบท่ี 3 

บบท่ี 3 

านการออกแบ
านโครงสร้าง
านการส่ือสาร
านการใชง้าน
แข่งขนัทางเศ
รวม 

4.20  ผลงานต
มเหมาะสมม
มาะสมทางด้

องผูเ้ช่ียวชาญ
ะการออกแบ
ษทาํไม่สามา
ซ่ึงอาจจะนาํ
ยดอกไมจ้าก
ริโภคเกิดควา
รจุภณัฑน์ั้นอ
ล่องท่ีมีความแ
องผูป้ระกอบก
คญัในการดึง

บบการออกแ

บบกราฟิก 
งบรรจุภณัฑ์
ร 
นจริง 
ศรษฐกิจ 

ตน้แบบการอ
าก โดยมีควา
ดา้นการใชง้า

ญในการออกแ
บบมีความเรียบ
ารถส่ือสารถึง
าลายจากเคร่ือ
เคร่ืองเบญจ
มสนใจและอ
าจจะออกแบ
แตกต่างและน
การเก่ียวกบับ
ดูดลูกคา้ และ

แบบบรรจุภณั

คะแน

3
4
3
3
3
3

ออกแบบบรร
ามเหมาะสมท
านจริง และค

แบบเก่ียวกบับ
บง่าย ใชสี้ขอ
งเคร่ืองเบญจ
องเบญจรงค์
รงค์ลงบนก
อยากซ้ือเคร่ือ
บเพียง 2 สี โ
น่าใจมากข้ึน
บรรจุภณัฑส์าํ
ะควรมีราคาที

ณฑส์าํหรับเคร่ื

เกณฑใ์นกา
นนเฉล่ีย 

3.07 
4.07 
3.36 
3.86 
3.29 
3.53 

จุภณัฑส์าํหรั
ทางดา้นโครง
วามเหมาะส

บรรจุภณัฑส์าํ
องกระดาษลูก
จรงคไ์ด ้ คว
มาออกแบบเ
ล่องเคร่ืองเบ
งเบญจรงคเ์พิ่
ดยอาศยัเทคนิ

าหรับเคร่ืองเบ
ท่ีเหมาะสมไม

ร่ืองเบญจรงค์

ารพิจารณา 
แปลผล

ปานกลา
มาก 

ปานกลา
มาก 

ปานกลา
มาก 

ับเคร่ืองเบญจ
งสร้างบรรจุภั
สมทางดา้นกา

าหรับเคร่ืองเ
กฟูกทาํใหเ้ห็น
วรออกแบบก
เป็นชุดของก
บญจรงค์ให้มี
พิม่เพราะอยาก
นิคการไดคทั

บญจรงคไ์ทย
ม่แพงจนเกินไ
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ไ์ทย 

ล 

าง 

าง 

าง 

จรงคไ์ทย 
ภณัฑ ์มาก
ารส่ือสาร 

เบญจรงค์
นถึงความ
ราฟิกบน
กล่อง เช่น 
มีลกัษณะ
กไดก้ล่อง
 หรือการ

ย แบบท่ี 3 
ไป ควรมี

DPU



 

ความเป็นไท
เรียบง่ายเกินไ
 
ตารางท่ี 4.21

 

1.  ความเหม
2.  ความเหม
3.  ความเหม
4.  ความเหม
5.  ความสา

 

แบบท่ี 4 ภา
ท่ีสุด รองลง
ความเหมาะส

ไทย แบบท่ี 4
ออกแบบและ
ออกเลย เพรา
ภณัฑ์นั้นส่ือ
ภณัฑไ์ดดี้  T
ไม่ลงตวั อาจ
รงค ์โดยหาวิ

ยบวกกบัควา
ไป นอ้ยเกินไ

  การประเมิน
ประเภทแก้

แ

มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มารถในการแ

จากตารางท่ี 4
าพรวมมีความ
มามีความเห
สมทางดา้นกา
คาํแนะนาํขอ

4 คือ การใชง้
ะอาจทาํใหไ้ม
าะรอยตดันั้น
สารถึงความ

Tag อาจจะลุ่ม
จจะแกปั้ญหา
วิธีการตดัทอน

ามอ่อนชอ้ยใ
ไป ดูธรรมดา

นผลงานตน้แ
ว้มคั แบบท่ี 

บบท่ี 4 

านการออกแบ
านโครงสร้าง
านการส่ือสาร
านการใชง้าน
แข่งขนัทางเศ
รวม 

4.21  ผลงานต
มเหมาะสมม
มาะสมทางด้
ารออกแบบก
องผูเ้ช่ียวชาญ
านของแผน่บ
ม่สะดวกในก
เป็นจุดท่ีสาม
เป็นกระบุง 
มล่ามเกินไป เ
โดยการนาํ T
นภาพและนาํ

หม้องแลว้รู้เล

บบการออกแ
1 

บบกราฟิก 
งบรรจุภณัฑ์
ร 
นจริง 
ศรษฐกิจ 

ตน้แบบการอ
าก โดยมีควา
ดา้นการส่ือสา
กราฟิก ตามลาํ
ญในการออกแ
บอกขอ้มูลท่ีห
การเคล่ือนยา้ย
มารถส่ือสารเร่ื
ชะลอม อุปก
เกะกะ เป็นส่
Tag ใส่ไวภ้าย
าเสนอให้น่าส

ลยว่าเป็นของ

แบบบรรจุภณั

คะแ

3
4
4
4
3
4

ออกแบบบรร
ามเหมาะสมท
าร ความเหม
าดบั 
แบบเก่ียวกบับ
หอ้ยออกมาจา
ยขนส่ง บริเว
ร่ืองบริเวณกา
กรณ์สําหรับใ
วนเกินเม่ือตอ้
ยในบรรจุภณั
สนใจมกกว่า

งประเทศไทย

ณฑส์าํหรับเคร่ื

เกณฑใ์นก
นนเฉล่ีย 

3.93 
4.29 
4.07 
4.07 
3.71 
4.01 

จุภณัฑส์าํหรั
ทางดา้นโครง
าะสมทางดา้

บรรจุภณัฑส์าํ
ากกล่องยงัไม
วณท่ีเปิดกล่อ
รเปิดกล่องอยู
ใส่ของซ่ึงสา
องขนส่ง ดงันั
ณฑ ์ พฒันาโล
น้ี ไอเดียเร่ือ

ย  กราฟิกไม

ร่ืองเบญจรงค์

การพิจารณา 
แปลผล

มาก 
มากท่ีสุ
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ับเคร่ืองเบญจ
งสร้างบรรจุภั
นการใชง้าน

าหรับเคร่ืองเ
ม่ลงตวัในเร่ือ
งนั้นใหต้ดัคาํ
ยูแ่ลว้ กราฟิก
มารถส่ือสาร
นั้น การใชง้าน
ลโกจ้ากตวัเครื
งเข่งปลาทูเป็
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ม่น่าสนใจ 

ไ์ทย 

ล 

ด 

จรงคไ์ทย 
ภณัฑ ์มาก
นจริง และ

เบญจรงค์
งของการ
าว่า Open 
กบนบรรจุ
รถึงบรรจุ
น Tag จึง
ร่ืองเบญจ
ปนการคิด
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ออกแบบไปถึ
เบญจรงคจุ์ด
เบญจรงค ์คือ
วางโลโกบ้น
ลายกราฟิกห
มาไดคทับนบ

คือ บรรจุภณั
ตวัผลิตภณัฑ
การบรรจุผลิ
ในส่วนของก
ความเป็นมา
ความเป็นจงัห
 
ตารางท่ี 4.22

 

1.  ความเหม
2.  ความเหม
3.  ความเหม
4.  ความเหม
5.  ความสา

 

ถึงเร่ืองราวขอ
น้ีอาจทาํใหเ้กิ
อ ความคิดดีแ
นพื้นหลงัท่ีเป็
หรือการป้ัมลึก
บรรจุภณัฑใ์ห
คาํแนะนาํขอ

ณฑมี์ความสวย
ฑ์ไดง่้ายเหมา
ตภณัฑไ์ดดี้ T
กล่องกนักระแ
ส่ือถึงชุมชน
หวดัสมุทรสา

2  การประเมิน
ประเภทแก้

แ

มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มารถในการแ

องจงัหวดัสมุ
กิดการสบัสน
ต่ยงัมีความขั
นช้ินเดียวกนั
กลงไปในกล่อ
หเ้ป็นจุดเด่นใ
องผูป้ระกอบก
ยงาม มีสีท่ีน่า
ะสมต่อการใ
Tag น่าจะทาํเ
แทกภายในน่
ชาวบา้น เป็น
าครไดดี้ คิดเย

นผลงานตน้แ
ว้มคั แบบท่ี 2

บบท่ี 5 

านการออกแบ
านโครงสร้าง
านการส่ือสาร
านการใชง้าน
แข่งขนัทางเศ
รวม 

มุทรสาคร ซ่ึง
ได ้เพราะทาํใ
ดัแยง้กนัอยู ่ 
น ต่อเน่ืองกนั
องดา้นในออ
ในงานจุดเดียว
การเก่ียวกบับ
าสนใจ มีควา
ใชง้าน มีควา
เป็นการ์ดไวเ้
าจะมีสีสนัท่ีส
นส่วนท่ีสามา
ยอะซบัซอ้นดี

บบการออกแ
2 

บบกราฟิก 
งบรรจุภณัฑ์
ร 
นจริง 
ศรษฐกิจ 

เป็นคนละเร่ือ
ใหส่ื้อสารวา่เ
น่าจะลองคิด
น ทดลองการ
อกแบบเป็นสีเ
วไปเลย จะได
บรรจุภณัฑส์าํ
มแปลกแตกต
มแข็งแรงมา
เขียนคาํอวยพ
สดใส เพิ่มคว
ารถบอกเร่ือง
ดี ใชย้ากเกินไ

แบบบรรจุภณั

คะแ

3
3
3
3
3
3

องสาํหรับบร
เป็นอาหารแล
ถึง CI ดว้ย ป
ออกแบบดา้น
เรียบ ๆ ควรน
ดเ้ป็นท่ีจดจาํไ
าหรับเคร่ืองเบ
ต่าง โครงสร้า
ก กะทดัรัดดี
พรหรือเขียนข้
ามน่าสนใจ ช
ราวให้ลูกคา้
ป ไม่สามารถ

ณฑส์าํหรับเคร่ื

เกณฑใ์นก
นนเฉล่ีย 

3.00 
3.29 
3.43 
3.14 
3.07 
3.19 

รจุภณัฑส์าํห
ละผลไมม้ากก
ปรับเร่ืองโลโก
นนอกดว้ยกา
นาํลายเคร่ืองเ
ไดแ้ละมีความ
บญจรงคไ์ทย
างบรรจุภณัฑ์
ด มีการแยกช้ิ
ขอ้ความถึงผูรั้
ชอบส่วนท่ีเป็
าไดจ้ดจาํไดบ้
ถเห็นสินคา้ดา้

ร่ืองเบญจรงค์

การพิจารณา 
แปลผล

ปานกลา
ปานกลา
มาก 

ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
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รับเคร่ือง
กวา่เคร่ือง
กแ้ละการ
ารฉลุตาม
เบญจรงค์
มแปลก 
ย แบบท่ี 4 
น์ั้นบรรจุ
นสาํหรับ
รับไดด้ว้ย 
ปนประวติั
บ่งบอกถึง
านในได ้

ไ์ทย 

ล 

าง 
าง 

าง 
าง 
าง 
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จากตารางท่ี 4.22  ผลงานตน้แบบการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย 
แบบท่ี 5 ภาพรวมมีความเหมาะสมปานกลาง โดยมีความเหมาะสมทางดา้นการส่ือสาร มากท่ีสุด 
รองลงมามีความเหมาะสมทางดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์และความเหมาะสมทางดา้นการใชง้าน
จริง ตามลาํดบั 

คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบเก่ียวกบับรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงค์
ไทย แบบท่ี 5 คือ การนาํไมม้าออกแบบเป็นบรรจุภณัฑท์าํใหดู้แขง็แรง ปลอดภยั แต่บางคร้ังทาํให้
รู้สึกถึงความข้ีเล่นมากเกินไป การหยบิจบันั้นลาํบากเพราะเร่ืองของนํ้ าหนกัท่ีมากและขนาดท่ีใหญ่
ดงันั้น หากจะใชก้ล่องไมจึ้งควรมีหูห้ิว แกไ้ข Booklet ควรแกไ้ขให้เรียบร้อย โลโกก้บัตวัอกัษร     
ดูขดักนั คือ โลโกดู้ทนัสมยั แต่ตวัอกัษรเป็นแนวประดิษฐ์มากใชว้ิธีการถ่ายภาพเพื่อพูดถึง Story 
เช่น ภาพช่างกาํลงัเขียนลายโดยให ้Crop ภาพใหดู้มีความน่าสนใจ ใหค้วามสาํคญักบัการประดิษฐ์
กล่องมากเกินไปจนลืมการส่ือสารของกราฟิกบนกล่อง ควรออกแบบโลโกใ้หมี้ความสอดคลอ้งกบั
เคร่ืองเบญจรงค ์ให้เห็นแลว้เขา้ใจเลยว่าจาํหน่ายเคร่ืองเบญจรงค ์ บรรจุภณัฑมี์ขนาดใหญ่และใช้
งานลาํบาก การนาํกล่องไมม้าออกแบบนั้นเป็นกล่องท่ีสามารถนาํไปใชง้านต่อได ้

คาํแนะนาํของผูป้ระกอบการเก่ียวกบับรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย แบบท่ี 5 
คือ การมี Booklet ทาํใหง่้ายต่อการส่ือสารเร่ืองรายละเอียดของเคร่ืองเบญจรงค ์สามารถนาํไปใชไ้ด้
จริง บรรจุภณัฑดู์มีลูกเล่นเหมาะกบัการให้มากกว่าเคร่ืองเบญจรงคภ์ายในเหมาะสาํหรับจาํหน่าย
ให้กบัคนต่างชาติมากกว่าขายในประเทศไทย มีความเหมือนกบัหีบ รูปแบบกล่องท่ีเป็นไมอ้าจจะ
เปล่ียนเป็นกระดาษลูกฟูก ส่วนลูกเล่นของเรือใบมีความน่าสนใจ คลา้ยหีบสมบติั การมีลูกเล่นมนั
ส่ือสารเร่ืองราวไดม้ากกว่าแค่การให้แกว้ เหมาะสําหรับให้ต่างชาติ วสัดุกล่องน่าจะเปล่ียนจาก
กล่องไมเ้ป็นกระดาษลูกฟูก โครงสร้างภายในกล่องสามารถปกป้องเคร่ืองเบญจรงคไ์ดดี้มาก กนั
กระแทกไดดี้ มีเอกลกัษณ์มีเรือแสดงถึงความเป็นจงัหวดัสมุทรสาครดี แต่อยากใหส่ื้อสารถึงเคร่ือง
เบญจรงคม์ากกว่าน้ี มีขนาดใหญ่เกินไป ขนาดใกลเ้คียงกบักล่องรองเทา้มากเกินไป วสัดุเยอะและ
ราคาอาจจะสูงเกินไป ตอ้งดูเร่ืองการลงทุนเป็นหลกั 
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ตารางท่ี 4.23

 

1.  ความเหม
2.  ความเหม
3.  ความเหม
4.  ความเหม
5.  ความสา

 

แบบท่ี 6 ภา
มากท่ีสุด รอ
ใชง้านจริง ต

ไทย แบบท่ี 6
ส่ือสาร ฟุ่ มเฟื
ให้ดีควรหาฟ
ปกป้องเคร่ือ
Story ของก
เป็นกล่องท่ีส
เคร่ืองเบญจร

คือ เป็นบร
กล่องรองเทา้

3  การประเมิน
ประเภทแก้

แ

มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มาะสมทางดา้
มารถในการแ

จากตารางท่ี 4
พรวมมีความ
งลงมามีความ
ามลาํดบั 
คาํแนะนาํขอ
6 คือ ควรมี
ฟือย เป็นส่ิงที
ฟังก์ชัน่ในกา
งเบญจรงคเ์พื

กลุ่มเคร่ืองเบญ
สวย สามารถต
รงคใ์หม้ากกว่
คาํแนะนาํขอ
รรจุภณัฑท่ี์เปิ
า ใส่ลายกราฟิ

นผลงานตน้แ
ว้มคั แบบท่ี 3

บบท่ี 6 

านการออกแบ
านโครงสร้าง
านการส่ือสาร
านการใชง้าน
แข่งขนัทางเศ
รวม 

4.23  ผลงานต
มเหมาะสมปา
มเหมาะสมท

องผูเ้ช่ียวชาญ
แถบคาดเพื่อ
ท่ีเกินความจาํเ
ารใชง้านไดจ้
พื่อให้ง่ายต่อก
ญจรงคด์อนไ
ตั้งโชวไ์ด ้แต่ค
วา่น้ี 
องผูป้ระกอบก
ดยากเกินไป
ฟิกไปในบรรจ

บบการออกแ
3 

บบกราฟิก 
งบรรจุภณัฑ์
ร 
นจริง 
ศรษฐกิจ 

ตน้แบบการอ
านกลาง โดย
างดา้นการออ

ญในการออกแ
อป้องกนัแม่เห
เป็นในเร่ืองต้
จริงจะดีกว่า
การนาํเคร่ืองเ
ก่ดี หรือเร่ือง
ควรปรับปรุง

การเก่ียวกบับ
 ไม่มีการระบ
จุภณัฑดี์กวา่ใ

แบบบรรจุภณั

คะแน

3
3
3
3
3
3

ออกแบบบรร
มีความเหมาะ
อกแบบกราฟิ

แบบเก่ียวกบับ
หลก็ตรงท่ีเป็น
ตน้ทุน เพราะเ

ควรมีการเจ
เบญจรงคอ์อ
งราวของจงัห
เร่ืองกราฟิกบ

บรรจุภณัฑส์าํ
บุดา้นสาํหรับ
ใชว้สัดุอ่ืนท่ีเป็

ณฑส์าํหรับเคร่ื

เกณฑใ์นกา
นนเฉล่ีย 

3.36 
3.57 
3.21 
3.36 
3.21 
3.34 

จุภณัฑส์าํหรั
ะสมทางดา้น
ฟก และความเ

บรรจุภณัฑส์าํ
นฝาปิดกล่อง
เป็นการออกแ
จาะช่องในกล
กมา ปรับปรุ
วดัสมุทรสาค
บนกล่อง และ

าหรับเคร่ืองเบ
บเปิดบรรจุภณั
ป็นลกัษณะขอ

ร่ืองเบญจรงค์

ารพิจารณา 
แปลผล 

ปานกลาง
มาก 

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ับเคร่ืองเบญจ
โครงสร้างบร
เหมาะสมทา

าหรับเคร่ืองเ
ง กราฟิกใบ
แบบเพื่อดูเฉย
ล่องดา้นในที
รุงเร่ืองกราฟิ
คร ลกัษณะข
ะพยามเล่าเร่ือ

บญจรงคไ์ทย
ณฑ ์และขนา
องใบเรือ ให้
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ไ์ทย 

ง 

ง 
ง 
ง 
ง 

จรงคไ์ทย 
รรจุภณัฑ ์
งดา้นการ

เบญจรงค์
บเรือยงัไม่
ย ๆ ถา้จะ
ท่ีเป็นถาด
กเพิ่มเติม
ของกล่อง
งราวของ

ย แบบท่ี 6 
าดเหมือน
ตดัใบเรือ
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ท้ิงไปเพราะเปลือง บริเวณท่ีลอ็คกล่องนั้นควรออกแบบใหห้นาแน่นไม่ใหห้ลุดง่าย ปรับวิธีการเปิด
ปิดกล่อง ขนาดบรรจุภณัฑใ์หญ่มากเกินไป อาจจะลดขนาดบรรจุภณัฑล์งดา้นละ 1 น้ิว ชอบโลโก ้
น่าจะเป็นภาพเรือสาํเภามาใส่กราฟิก อยากให้ดา้นในเป็นสีเดียวกบัสีกล่องนอก ชอบตรงท่ีมี
เร่ืองราว ตาํนานเก่ียวกบักลุ่มเคร่ืองเบญจรงคด์อนไก่ดี เพราะทาํใหดู้น่าสนใจ มีเน้ือหาใหอ่้าน 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลงานวิจยัเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงค ์ชุมชนบา้นดอน
ไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาํเสนอรูปแบบ
ผลงานบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์มีความเป็นเอกลกัษณ์ จากการทาํแบบสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ผูท้รงคุณวฒิุ ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

5.1.1  การเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจรงคข์องลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะความปราณีต/ฝีมือ/ความ
เรียบร้อย คุณสมบติัของบรรจุภณัฑท่ี์ดี คือ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์คิดว่าเคร่ืองเบญจรงคมี์
ราคา 501-1,000 บาท จะเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจรงคเ์ป็นของท่ีระลึกคร้ังละ 2-3 ช้ิน ตอ้งการซ้ือแกว้นํ้ า 
รองลงมาเป็นถว้ยกาแฟ และของใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

5.1.2  เร่ืองคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของ “ เคร่ืองเบญจรงคป์ระเภทของท่ีระลึก” พบว่า อนัดบั 1 
เป็นของขวญัลํ้าค่าในโอกาสสําคญั อนัดบั 2  สําหรับประดบัตกแต่งบา้นตั้งโชว ์อนัดบั 3 ใชเ้ป็น
เคร่ืองใชภ้ายในบา้น ดงันั้นเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ์จึงมีความสาํคญัในเร่ืองของรูปลกัษณ์
ภายนอกท่ีเหมาะสาํหรับนาํไปใชเ้ป็นของขวญัของท่ีระลึกได ้

5.1.3  แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑข์อง
เคร่ืองเบญจรงค์ ชุมชนดอนไก่ดี ได้แก่ เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน รองลงมาวฒันธรรมท้องถ่ิน 
ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน และความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้ตามลาํดบั การออกแบบดงักล่าว
อาจจะเน้นในเร่ืองของวสัดุท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินมาออกแบบหรือนาํมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ
กราฟิกต่อไป 

5.1.4  ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค์
ดอนไก่ดี ไดแ้ก่ มีวฒันธรรม (Cultured) รองลงมาเรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) มี
รสนิยม (Tasteful) และดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) ตามลาํดบั การออกแบบกราฟิกใหดู้ใหม่
และมีความโดดเด่น จะสามารถตอกย ํ้าและสร้างความจดจาํไดโ้ดยง่ายนั้นอาจจะหาแนวทางจาก
วฒันธรรมเดิมมาปรับใหเ้ป็นกราฟิกสมยัใหม่ท่ีสามารถส่ือสารและเป็นท่ียอมรับได ้
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการสรุปขอ้มูลโดยการใชแ้บบประเมิณในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํมาแจกแจงหา

ค่าเฉล่ียถึงความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ มีภาพรวมอยูใ่นเกณฑืดี มีความพึงพอใจ
เชิงบวก ซ่ึงหมายความว่า การพฒันารูปแบบการออกแบบบรรจุภณัฑ์จะช่วยให้กลุ่มผลิตภณัฑ์
เคร่ืองเบญจรงคท่ี์มีเอกลกัษณ์ ให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองและกลุ่มในการจดัจาํหน่าย
สินคา้เบญจรงค ์อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเคร่ืองเบญจ
รงค ์ตาํบลดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงตอบตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ
สมมติฐานท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้

 
5.2.1  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากตน้แบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคใ์หม่ จาํนวน 6 แบบ สรุป

ผลการวิจยัท่ีนาํเสนอเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงค ์ดงัน้ี 
5.2.1.1  โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ ลกัษณะภายนอกของบรรจุภณัฑส์ามารถส่ือสารนยัยะ

ของผลิตภณัฑท่ี์อยู่ภายในได ้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของขนาดกล่องท่ีมีความคุน้เคย เช่น กล่องรองเทา้ 
หากเราออกแบบกล่องเคร่ืองเบญจรงค์ท่ีมีขนาดเดียวกบักล่องรองเทา้ ก็อาจจะทาํให้มูลค่าของ
เคร่ืองเบญจรงคล์ดตํ่าลงก็เป็นได ้เร่ืองของขนาดหากเลก็เกินไป ใหญ่เกินไป หรือหนกัเกินไป การ
ออกแบบให้มีความพอดีกบัตวัผลิตภณัฑ์จึงนับว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนท่ีนักออกแบบ
จะตอ้งมีความรอบคอบอยูเ่สมอ ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงสาํหรับโครงสร้างบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจ
รงคน์ั้นคือ การปกป้องความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการขนส่ง เน่ืองจากเคร่ืองเบญจรงค์
เป็นผลิตภณัฑท่ี์แตกหรือชาํรุดง่ายหากไดรั้บแรงกระแทกมายงับรรจุภณัฑก์็สามารถส่งแรงนั้นทาํ
ใหเ้คร่ืองเบญจรงคแ์ตกไดอ้ยา่งง่ายดาย เป็นส่ิงท่ีนกัออกแบบพึงระวงัในเร่ืองน้ีใหม้าก 

5.2.1.2  ดา้นการออกแบบกราฟิก เราสามารถเติมคุณค่าผลิตภณัฑด์ว้ยการกระตุน้ดว้ย
การออกแบบตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบตรา
สัญลกัษณ์กล่าวไวถึ้งความเรียบง่ายท่ีมีผลต่อความง่ายในการจดจาํของผูซ้ื้อ การสร้างเอกลกัษณ์
ทางด้านงานออกแบบกราฟิกท่ีโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์เค ร่ืองเบญจรงค์ท่ี มี คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมนั้ น ควรมีการนําองค์ประกอบท่ีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมาเป็นแนวทางในการออกแบบไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความ
จดจาํเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินและจูงใจผูซ้ื้อ ถือเป็นคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรคท์าง
ความคิดท่ีปรับใชก้บับรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งน่าสนใจ  
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5.2.2  ขอ้มูลเชิงปริมาณ  จากผลการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบวา่ 
5.2.2.1  คุณสมบติัท่ีโดดเด่นของเคร่ืองเบญจรงคป์ระเภทของท่ีระลึก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

เป็นของขวญัลํ้าค่าในโอกาสสาํคญั สาํหรับประดบัตกแต่งบา้นตั้งโชว ์และใชเ้ป็นเคร่ืองใชภ้ายใน
บา้น  

5.2.2.2  แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุ
ภณัฑ์ของเคร่ืองเบญจรงค์ ชุมชนดอนไก่ดี ได้แก่ เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รองลงมาวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน และความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้ตามลาํดบั  

5.2.2.3  ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจ
รงคด์อนไก่ดี ไดแ้ก่ มีวฒันธรรม (Cultured) รองลงมาเรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) มี
รสนิยม (Tasteful) และดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) ตามลาํดบั  

จากการวิเคราะห์ผลขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวา่ ดา้นลกัษณะการออกแบบ
ตราสัญลกัษณ์หรือโลโก ้(Logo) ไดแ้ก่ แบบผสมผสาน (combination Form) ดา้นรูปแบบการใช้
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ (Typeface) ไดแ้ก่ อกัษรประดิษฐ ์(Decorative or Display Type) ดา้นการใช้
ตวัอกัษรภาษาไทยในตราสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ตวัอกัษรแบบประดิษฐ ์(Display Type) และดา้นการใช้
สีในตราสญัลกัษณ์ (Color) ไดแ้ก่ ใชสี้เพียง 1-2 สี 

ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารสําหรับตราสัญลกัษณ์ ผลิตภณัฑ์เคร่ือง
เบญจรงค ์ ประเภทของขวญัของท่ีระลึก ไดแ้ก่ มีวฒันธรรม (Cultured) รองลงมามีรสนิยม 
(Tasteful) และเรียบๆ (Plane) ตามลาํดบั  

แนวทางการออกแบบโครงสร้างบนบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ท่ีมีคะแนนความ
เหมาะสมสูงท่ีสุดในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะรูปร่างรูปทรงภายนอกทางโครงสร้างของบรรจุ
ภณัฑ ์ไดแ้ก่ รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต ดา้นเทคนิคพิเศษทางโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผสมเทคนิค
พิเศษทางการพิมพ ์เช่น การดนันูน การไดคทั เป็นตน้ ดา้นปริมาตรการบรรจุและการป้องกนัท่ี
เหมาะสมต่อสินคา้ ไดแ้ก่ สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 1 หน่วย ดา้นลาํดบัความสาํคญัของบรรจุภณัฑ์
ท่ีทาํจากกระดาษท่ีควรคาํนึงถึง ไดแ้ก่ การคาํนึงถึงความแขง็แรงทนทาน ดา้นประโยชน์ใชส้อยท่ี
พึ่งมีของบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลกัษณะการเปิดปิดท่ีง่าย สะดวก ดา้นลกัษณะการใชภ้าพประกอบและ
สัดส่วนการใช ้ไดแ้ก่ ภาพสัญลกัษณ์ (Symbolic) และภาพลวดลายต่อเน่ือง (Pattern) ดา้นลกัษณะ
การใชสี้ (Color) ไดแ้ก่ ใชสี้เพียง 1-2 สี และหลกัการใชสี้เอกรงค ์ (Monochrome) ดา้นลกัษณะการ
ใชต้วัอกัษรมีรูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ (Typeface) เป็นแบบสมยัใหม่ (Modern Type) 
แบบร่วมสมยั (Transition) แบบอาลกัษณ์ (Text Letter) การเลือกใชล้กัษณะตวัอกัษรภาษาไทยเป็น
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ตวัอกัษรแบบประดิษฐ์ (Display Type) และการเลือกใชรู้ปแบบตวัอกัษร  (Style) เป็นอกัษรตวั
ธรรมดา (Regular) 

แนวทางด้านเทคนิคการผลิตสําหรับบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ท่ีมีคะแนนความ
เหมาะสมสูงท่ีสุดในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นประเภทวสัดุ ไดแ้ก่ กระดาษ ดา้นการเลือกกล่องพบัได ้
ไดแ้ก่ กล่องแบบพิเศษ (Special Construction) ดา้นเลือกกล่องคงรูป ไดแ้ก่ กล่องกระดาษลูกฟูก 
และดา้นลกัษณะการเลือกรูปร่างรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ รูปทรงเรขาคณิต 

เรียงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีควรจะแสดงบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์พบว่า 
อนัดบั 1 ช่ือของผลิตภณัฑ ์/ ตราสินคา้ อนัดบั 2 ประเภทผลิตภณัฑ ์อนัดบั 3 ชนิดของลายบนเคร่ือง
เบญจรงค ์

เรียงลาํดับคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของ “ เคร่ืองเบญจรงค์ประเภทของท่ีระลึก” พบว่า 
อนัดบั 1 เป็นของขวญัลํ้าค่าในโอกาสสาํคญั อนัดบั 2 สาํหรับประดบัตกแต่งบา้นตั้งโชว ์อนัดบั 3 
ใชเ้ป็นเคร่ืองใชภ้ายในบา้น 

แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์
ของเคร่ืองเบญจรงค ์ชุมชนดอนไก่ดี ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รองลงมาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน และความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้ตามลาํดบั  

ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค์
ดอนไก่ดี ไดแ้ก่ มีวฒันธรรม (Cultured) รองลงมาเรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) มี
รสนิยม (Tasteful) และดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) ตามลาํดบั 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ พบว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ์
สาํหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ท่ีมีจดัจาํหน่ายมากมายในหลายพื้นท่ี เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ประจาํ
พื้นถ่ิน การออกแบบจึงควรนาํเอาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น เอกลกัษณ์ของจงัหวดั 
มาเป็นส่วนหน่ึงในแนวคิดของการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บับรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงค ์ถือเป็น
การสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่าง โดดเด่น เป็นคุณค่าท่ีสามารถนาํกลบัมา
พฒันาจงัหวดัสมุทรสาครใหมี้ศิลปวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 

การออกแบบโลโก้ นับว่าเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัเป็นอันดับหน่ึงในการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ โลโก ้คือ การสร้างสัญลกัษณ์อะไรบางอย่างดว้ยหลกัการเพ่ือสร้างความ
จดจาํแก่ผูซ้ื้อ และการออกแบบโลโกน้ั้นจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงตวัสินคา้ ชนิดของสินคา้โดยไม่ตอ้ง
พิจารณานาน โดยสรุปคือองคป์ระกอบของโลโกจ้ะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเขา้ไปฝังอยูใ่นหน่วยความจาํของ
ของผูซ้ื้อให้ได ้จากการองคป์ระกอบอ่ืนๆก็จะตามมา อาทิ สี กราฟิก องคป์ระกอบในการจดัวาง 
เป็นตน้  ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงเม่ือออกแบบโลโก ้ คือ ความเรียบง่าย เน่ืองจากการทาํอะไรท่ีง่าย
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และน้อย คนท่ีมีระบบความจาํท่ีแตกต่างกนัก็จะสามารถจดจาํไดแ้ม่นยาํมากกว่า เป็นภาพส่ิงของ
พื้นฐาน ตวัอกัษร ตวัเลข หรือรูปทรงท่ีง่ายท่ีสุดคือรูปทรงเลขาคณิต คน สตัว ์เป็นตน้ 

การบริหารการจดัการกราฟิกบนฉลากบรรจุภณัฑถื์อเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัและมีความ
ยากต่อการออกแบบมากท่ีสุด การจดัวางตราสัญลกัษณ์สินคา้ท่ีตอ้งการพื้นท่ีขนาดใหญ่เพ่ือสร้าง
การจดจาํใหผู้ซ้ื้อสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งลวดลายกราฟิก ขอ้มูลของสินคา้ สัญลกัษณ์
ขอ้ควรระวงั ลว้นแลว้แต่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีแข่งกนัท่ีจะปรากฏอยูบ่นฉลาก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิง
ท่ีมีความทา้ทายต่อนกัออกแบบท่ีตอ้งการทั้งความสวยงามลงตวัท่ีจะตอ้งไปต่อสู้กบัคู่แข่งทางการ
ตลาดอีกมากมาย 

ส่ิงสาํคญัท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือออกแบบบรรจุภณัฑ ์คือ รูปร่างรูปทรงของบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้ง
สร้างความแตกต่างแต่ก็ยงัตอ้งคงความเรียบง่าย ตวัอยา่งเช่น ขวดโคคาโคล่า ท่ีมีทรวงทรงองเอวท่ี
ทาํใหทุ้กคนจดจาํไดอ้ยา่งแม่นยาํ หาไม่มีฉลากของผลิตภณัฑโ์คคาโคล่า ผูซ้ื้อก็ยงัคงรู้และจดจาํได้
วา่เป็นสินคา้อะไร 

การใชง้านบรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย บรรจุภณัฑส์ามารถเป็นแรงบนัดาลใจ หรือ
จุดประกายไอเดียใหม่ๆได ้การลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากบรรจุภณัฑห์รือเพียงแค่ช่วยลดขยะไดเ้พียง
บางส่วนจึงเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีนกัออกแบบรุ่นใหม่ควรจะหนัมาใส่ใจกบับรรจุภณัฑท่ี์ผลิตออกมาว่า
มีความคุม้ค่าในการใชง้านมากนอ้ยอย่างไร หรือนาํภูมิปัญญาจากผูบ้ริโภคท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน
ต่างๆ ไปต่อยอดในงานออกแบบบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน เช่น เป็นกล่อง
ท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นของขวญัไดเ้ลย ป้ายสินคา้สามารถนาํไปปรับเป็นการ์ดอวยพรได ้รูปทรง
และความทนทานของบรรจุภณัฑส์ามารถนาํไปทาํเป็นท่ีตกัขยะหรือกระถางปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ 

จากผลการออกแบบท่ีไดจ้ากการวิจยัและนาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ 
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย พบว่า มีประเด็นความคิดเห็นและทศันคติต่อ 
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ในหลากหลายแง่มุม เน่ืองจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ 
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูป้ระกอบการและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั สมุทรสาครต่างมีพื้น
ฐานความรู้เก่ียวกบัการออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละมีรสนิยมท่ีแตกต่างกนั ยากท่ีจะสรุปถึงความพอดี
ในแต่ละช้ินของงานออกแบบ บางท่านยึดมัน่ในแง่การนาํไปใช ้ บางท่านยึดมัน่ในแง่การส่ือสาร 
เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้พบประเด็นท่ีแตกต่างกนับา้งโดยแปรผนัไปตาม วยัวุฒิของผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

อาย ุประสบการณ์ ความเช่ือ รสนิยม ของผูป้ระกอบการเคร่ืองเบญจรงคท่ี์แตกต่างกนั 
ความเช่ือมัน่ในลายไทยสีทองกบัลวดลายท่ีมีรายละเอียดเยอะจดัวางอยู่บนสีแดงสดแลว้มีความ
เช่ือมัน่ว่านัน่คือความสวยงาม จึงเป็นเหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหง้านออกแบบบรรจุภณัฑย์งัไม่

DPU



 174

ถูกนาํไปพฒันา เป็นเร่ืองท่ียากมากสาํหรับนกัออกแบบท่ีจะเขา้ไปนาํเสนอผลงานออกแบบท่ีมีสวย
ในรูปแบบท่ีความเรียบง่ายและทนัสมยัแก่ผูป้ระกอบการท่ีมีความเช่ือแบบน้ี บริบทท่ีเกิดข้ึนน้ีท่ีอาจ
กล่าวได้ว่าวฒันธรรมของสังคมเป็นตวักาํหนดคุณค่าและความหมายของสัญญะส่ิงต่างๆท่ีอยู่
ลอ้มรอบ ดงันั้นการพฒันาความรู้เร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการเช่ือท่ีจะ
ปรับเปล่ียนความคิดเดิมและยอมรับท่ีจะปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑใ์หม่ไดน้ั้น จึงเป็นอีกประเด็นหน่ึง
ท่ีสาํคญัและมีความทา้ทายนกัออกแบบท่ีจะเขา้ไปแกไ้ขปัญหาน้ีนอกเหนือจากงานออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์อยา่งไรกต็ามส่ิงท่ีงานวิจยัน้ีไดพ้บและสามารถสรุปผลรวมได ้คือทุกส่วนมีความเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองงานออกแบบไปในทิศทางเดียวกนัจนสรุปเป็นผลงานการออกแบบในงานวิจยัน้ี   
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  หลงัจากการวิจยัแลว้พบว่า การหาเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน หรือจากศิลปวฒันธรรม ของ
จงัหวดัสมุทรสาครนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความยากมากท่ีจะสามารถสรุปได ้ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาวิจยั
ถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน เจาะจงลงไปเฉพาะท่ีศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัอาจจะ
ทดลองสร้างข้ึนเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัในรูปแบบสมยัใหม่ในแต่ละพื้นท่ีเพ่ือพฒันาให้เกิดเป็น
แนวทางใหม่จากผูว้ิจัยเอง ซ่ึงอาจจะเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะทาํให้กลุ่มบุคคลทั่วไปในจังหวัด
สมุทรสาครไดรู้้จกัเอกลกัษณ์ในแนวทางสมยัใหม่ หรือสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ในจงัหวดัสมุทรสาคร
ได ้

5.3.2  การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองรูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงามลงตวัเป็นส่ิงท่ี
สําคัญมากเพราะต้นทุนของการพฒันาบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ก็อยู่ท่ีผูป้ระกอบการท่ีจะ
ตดัสินใจปรับเปล่ียนมุมมองตนเองและกลา้ท่ีจะเปล่ียนไปใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเรานาํเสนอ จึงควรมี
การศึกษาหาวิธีการในการเขา้ถึงผูป้ระกอบการใหส้ามารถเขา้ใจงานออกแบบบรรจุภณัฑ ์

5.3.3  ขอ้จาํกดัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคท่ี์มีความหลากหลาย มีขนาดท่ีแตกต่างกนั จึงเป็น
ขอ้จาํกดัในการผลิตบรรจุภณัฑส์ําหรับเคร่ืองเบญจรงคม์าใชจ้ริงได ้จึงขอเสนอแนะว่าหากมีการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถบรรจุเคร่ืองเบญจรงคห์ลากหลายขนาดไดใ้นบรรจุภณัฑ์เพียงช้ิน
เดียว ซ่ึงจุดน้ีอาจจะสามารถสร้างเป็นนวตักรรมใหม่ไดใ้นอนาคต 

5.3.4  ควรศึกษาการจดัหมวดหมู่เคร่ืองเบญจรงค ์ศึกษาขนาด นํ้าหนกัเก่ียวกบัเคร่ืองเบญจรงค์
ลวดลายเคร่ืองเบญจรงค์ สี และรูปลกัษณ์ของเคร่ืองเบญจรงค์ในยุคน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจยัทั้งทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับเคร่ืองเบญจรงคต่์อไป 
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แบบสอบถามสําหรับกลุ่มบุคคลทัว่ไป 
สาํหรับ ผูป้ระกอบการกลุ่มเคร่ืองเบญจรงคห์น่ึง ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ 

ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

คาํช้ีแจง  
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพื่อประกอบการรายงาน

การวิจยัเร่ือง  “การออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคไ์ทย กรณีศึกษาเคร่ืองเบญจรงคห์น่ึงตาํบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตาํบลคลองดอนไก่ดี จังหวดัสมุทรสาคร “ โดยมีอาจารย์ชลิดา รัชตะพงศ์ธร 
อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็น
ผูรั้บผดิชอบโครงการวิจยั 
 

ในการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาตวัอยา่งโครงสร้างบรรจุภณัฑแ์ละ
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์สําหรับเคร่ืองเบญจรงค์ ประเภทสินคา้ เพื่อการจดัจาํหน่าย 
เคร่ืองเบญจรงคห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

แบบสอบถามน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน
การเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจรงค ์และความคาดหวงัต่อบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ใน
ฐานะนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคเ์พื่อนาํไปเป็นของฝากหรือของท่ีระลึก 
จากการตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํไปประกอบการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค์
ไทยตวัอย่าง ทั้งในส่วนของโครงสร้างกล่องของบรรจุภณัฑ์เบญจรงคแ์ละกราฟิกบนบรรจุภณัฑ ์
เพื่อนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงภาพรวม นาํไปสู่การออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค อน่ึง ทางคณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความร่วมมือการตอบแบบสอบถาม
ของทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 : คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 : คาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจรงคข์องผูบ้ริโภค 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลทัว่ไปของผู้จอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) ในขอ้ท่ีเป็นคาํตอบของท่านเพียงขอ้เดียว 
1.  เพศ 

(  ) ชาย    (  ) หญิง 
 

2.  อาย ุ

(  ) ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  (  ) 31 – 30 ปี 
(  ) 31 – 40 ปี    (  ) 41 – 50 ปี 
(  ) สูงอกวา่ 50 ปีข้ึนไป 
 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(  ) มธัยมปลายหรือตํ่ากวา่  (  )  อาชีวศึกษา 
(  ) ปริญญาตรี    (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

4. อาชีพ 

(  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (  )  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
(  ) พนกังานบริษทัเอกชน  (  ) รับจา้งทัว่ไป 
(  ) นิสิต/นกัศึกษา   (  )  อาชีพอ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 
 

5.  รายไดต่้อเดือนของครัวเรือน 

(  ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  (  )  10,000 – 20,000 บาท 
(  ) 20,001 – 30,000 บาท  (  ) 30,001 – 40,000 บาท 
(  ) 40,001 – 50,000 บาท  (  ) 50,001 บาทข้ึนไป 
 

6.  ภูมิลาํเนาเดิมจงัหวดั..................................................ภูมิภาค................................................. 

7.  ปัจจุบนัอาศยัอยู ่จงัหวดั..............................................ภูมิภาค............................................... 
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ตอนที ่2 คาํถามเกีย่วกบัความต้องการเลอืกซ้ือเคร่ืองเบญจรงค์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) ในขอ้ท่ีเป็นคาํตอบของท่าน 
1.  การเลือกซ้ือเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย เพื่อเป็นของท่ีระลึกและของฝาก ท่านพิจารณาจาก
องคป์ระกอบอะไรบา้ง (ท่านสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(  ) ตราสินคา้ / แหล่งผลิต   (  ) ตรารับรองคุณภาพสินคา้ 
(  ) ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  (  ) ความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
(  ) ความปราณีต / ฝีมือ / ความเรียบร้อย  (  ) คุณภาพของสินคา้ 
(  ) ราคาของสินคา้    (  ) ความแปลกใหม่ของสินคา้ 
(  ) ประเภทของสินคา้ เช่น แกว้ จาน ชาม   (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ........................... 

 
2.  คุณสมบติัของบรรจุภณัฑ ์สาํหรับเคร่ืองเบญจรงคไ์ทย ท่านคิดวา่ควรคาํนึงถึงเร่ืองอะไรบา้ง 
(ท่านสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(  ) การป้องกนัการกระแทก  (  ) การป้องกนัฝุ่ นละออง 
(  ) ความสะดวกในการถือ   (  ) ความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
(  ) ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์  (  ) มีขอ้มูลผลิตภณัฑแ์สดงบนบรรจุภณัฑ ์
(  ) มีภาพประกอบท่ีเป็นภาพสินคา้ (  ) มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
(  ) เห็นสินคา้ท่ีบรรจุภณัฑ ์(มีการเจาะใหเ้ห็น) (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ.............................. 

 
3.  การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บญจรงคพ์ร้อมกบับรรจุภณัฑท่์านคิดวา่ควรใรราคาประมาณเท่าใด 

(  ) ราคาตํ่ากวา่ 500 บาท   (  ) ราคาระหวา่ง 501 – 1000 บาท  
(  ) ราคาระหวา่ง 1,001 – 1,500 บาท (  ) มากกวา่ 1,500 บาท 

 
4.  ปริมาณในการซ้ือเคร่ืองเบญจรงคส์าํหรับเป็นของท่ีระลึก ท่านจะซ้ือคร้ังละเท่าใด 

(  ) คร้ังละ 1 ช้ิน   (  ) คร้ังละ 2 – 3 ช้ิน (  ) คร้ังละ 3 – 5 ช้ิน   
(  ) คร้ังละมากกวา่ 5 ช้ินข้ึนไป (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ 

 
5.  ท่านซ้ือเคร่ืองเบญจรงคป์ระเภทใดมากท่ีสุด 
โปรดระบุ................................................................................................................................. 

 
************ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามค่ะ**************** 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญทางการออกแบบ 

แนวทางการออกแบบเพื่อพฒันากราฟิกบนบรรจุภณัฑแ์ละโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 
186

แบบสอบถามสําหรับผู้เช่ียวชาญ 
แนวทางการออกแบบเพือ่พฒันากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ 

สําหรับกลุ่มเคร่ืองเบญจรงค์หน่ึง ตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ์ 
ตําบลคลองดอนไก่ดี จังหวดัสมุทรสาคร 

 
คําช้ีแจง : ในการศึกษาหาแนวทางการออกแบบเพ่ือพฒันากราฟิกบนบรรจุภณัฑแ์ละโครงสร้าง
ของบรรจุภณัฑ ์สาํหรับตวัอยา่งในงานวิจยัช้ินน้ี มีวตัถุประสงคก์ารออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้
งาน 3 ประการ คือ 

1.  ในงานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบบรรจุภณัฑน้ี์ออกแบบเพ่ือการจดัจาํหน่ายสินคา้เคร่ือง
เบญจรงค ์ ประเภทของขวญัของท่ีระลึก ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีความตอ้งการท่ีตอ้งจะใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อ
จาํหน่ายในพื้นท่ีชุมชนหรือร้านคา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางจาํหน่ายสินคา้ชุมชน (OTOP) กลุ่มเคร่ืองเบญจ
รงคห์น่ึง ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ตาํบลคลองดอนไก่ดี จงัหวดัสมุทรสาคร สําหรับนักท่องเท่ียวชาว
ไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง 

2.  วสัดุท่ีใชท้าํบรรจุภณัฑน้ี์ จะใชว้สัดุท่ีง่ายต่อการผลิต ตน้ทุนตํ่า สามารถนาํไปใชไ้ด้
จริง  

3.  เทคนิคการพิมพ์ ชาวบ้านต้องสามารถทาํเองหรือ สั่งโรงพิมพ์ในพื้นท่ีชุมชน
สามารถผลิตใหไ้ด ้

แบบสอบถามชุดน้ีไดแ้บ่งคาํถามออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
ส่วนท่ี 2  แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ 
ส่วนท่ี 3  แนวทางการออกแบบโครงสร้างบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ 
ส่วนท่ี 4  แนวทางดา้นเทคนิคการผลิตสาํหรับบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ 
ส่วนท่ี 5  องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ ์
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้เช่ียวชาญ 
ช่ือ-สกลุ............................................................................................................................................... 
อาย.ุ.................ปี   อาชีพ.....................................................................................................................  
ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................ 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................................... 
ประวติัการศึกษาหรือระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ประสบการณ์การทาํงาน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์  
 

เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

1.  ลกัษณะการออกแบบตราสัญลกัษณ์หรือโลโก้ (Logo) 
1.1  แบบตวัอกัษร (Letter Form)      
1.2  แบบเคร่ืองหมายภาพ (Pictorial Form)      
1.3  แบบนามธรรม (Abstract Form)      
1.4  แบบผสมผสาน (combination Form)      
1.5  แบบใชเ้ป็นคาํอ่าน (Word mark)      
1.6  แบบใชเ้ป็นเคร่ืองหมายเฉพาะ 
(Emblem) 

     

2.  รูปแบบการใช้ตัวอกัษรภาษาองักฤษ (Typeface) 
2.1  แบบมีเชิง (Serif or Old Style)      
2.2  แบบสมยัใหม่ (Modern Type)      
2.3  แบบร่วมสมยั (Transition)      
2.4  แบบอาลกัษณ์ (Text Letter)      
2.5  แบบลาํตวัเท่ากนัหมด (Square Serif)      
2.6  แบบไม่มีเชิง (Sans Serif)      
2.7  แบบตวัเอน (Italic)      
2.8  แบบตวัเขียน (Script)      
2.9  อกัษรประดิษฐ ์(Decorative or Display 
Type) 

     

3.  การใช้ตัวอกัษรภาษาไทยในตราสัญลกัษณ์ 
3.1  ตวัอกัษรแบบมาตรฐานหรือ 
แบบราชการ  (Standard Typeface) 

     

3.2  ตวัอกัษรแบบคดัลายมือหรือตวัเขียน 
(Freehand Writing) 
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เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

3.3  ตวัอกัษรแบบประดิษฐ ์(Display Type)      
4.  การใช้สีในตราสัญลกัษณ์ (Color) 
4.1  การใชสี้เพียงสีเดียว (กาํหนดค่านํ้าหนกั
สี) 

     

4.2  ใชสี้เพียง 1-2 สี      
4.3  ใชสี้ไม่เกิน 3 สี      
4.4  ใชสี้มากกวา่ 3 สีข้ึนไป      
4.5  คาํนึงถึงการใชสี้สญัลกัษณ์สากล      
4.6  คาํนึงถึงการใชสี้ท่ีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา      
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมสําหรับการพฒันาตราสัญลกัษณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
6.  ท่านคิดวา่อารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารสาํหรับตราสญัลกัษณ์ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ 
ประเภทของขวญัของท่ีระลึก ควรมีลกัษณะเช่นใด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[    ] มีวฒันธรรม (Cultured)  [    ] เรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) 
[    ] ดูสมยั (Modern)   [    ] มีรสนิยม (Tasteful) 
[    ] ธรรมชาติ (Natural)   [    ] ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) 
[    ] เรียบๆ (Plane)   [    ] ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 
[    ] สบาย ๆ ไม่มีกฎเกณฑ ์(Casual) [    ] ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) 
[    ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................... 

DPU



 
190

 
 
7.  ท่านคิดวา่แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ประเภทของขวญัของท่ีระลึก (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[    ] เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  [    ] วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
[    ] ขนบธรรมเนียมพ้ืนบา้น  [    ] ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน 
[    ] ภูมิศาสตร์    [    ] พืชพรรณธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
[    ] อุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํเคร่ืองเบญจรงค ์
[    ] ความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นช่ือโลโก ้
[    ] คุณสมบติัของเคร่ืองเบญจรงค ์  
[    ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................... 
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ส่วนที ่3 แนวทางการออกแบบโครงสร้างบนบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์  
 

เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3)

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

1.  ลกัษณะรูปร่างรูปทรงภายนอกทางโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ 
1.1  รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต      
1.2  รูปร่างรูปทรงอิสระ      
1.3  รูปร่างรูปทรงท่ีมีลกัษณะการห่อ      
1.4  รูปร่างรูปทรงท่ีมีลกัษณะการพบั      
1.5  รูปร่างรูปทรงท่ีมีลกัษณะการตดั      
2.  เทคนิคพเิศษทางโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
2.1  การเจาะหนาต่าง (Window)      
2.2  การทาํบลอ็กกระดาษ (Mold Pack)      
2.3  การพบัแบบพิเศษ (Special Fold)      
2.4  ผสมเทคนิคพิเศษทางการพิมพ ์เช่น 
การดนันูน การไดคทั เป็นตน้ 

     

3.  ปริมาตรการบรรจุและการป้องกนัทีเ่หมาะสมต่อสินค้า 
3.1  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 1 หน่วย      
3.2  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 2 หน่วย      
3.3  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุ 3 หน่วย      
3.4  สินคา้ควรมีปริมาณบรรจุมากกวา่ 3 
หน่วย 

     

3.5  การป้องกนัสินคา้จากนํ้าหรือ
ความช้ืน 

     

3.6  การป้องกนัสินคา้จากฝุ่ นละออง      
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เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3)

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

4.  ลาํดับความสําคญัของบรรจุภัณฑ์ทีท่าํจากกระดาษทีค่วรคาํนึงถึง 
4.1  การคาํนึงถึงความแขง็แรงทนทาน      
4.2  การคาํนึงถึงการปกป้องสินคา้      
4.3  การคาํนึงถึงตน้ทุนในการผลิต      
4.4  การคาํนึงถึงความเหมาะสมต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

4.5  การคาํนึงถึงความสะดุดตา สวยงาม      
5.  ประโยชน์ใช้สอยทีพ่ึง่มีของบรรจุภัณฑ์ 
5.1  ประโยชน์หลงัการใช ้      
5.2  การลดปริมาณขยะ (ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม) 

     

5.3  ความสะดวกในการจบัถือหลงัการ
ซ้ือ 

     

5.4  ลกัษณะการเปิดปิดท่ีง่าย สะดวก      
6.  ลกัษณะการใช้ภาพประกอบและสัดส่วนการใช้ 
6.1  ภาพจริงหรือภาพถ่าย (Photographic)      
6.2  ภาพก่ึงนามธรรม (Distortion)      
6.3  ภาพนามธรรม (Abstract)      
6.4  ภาพการ์ตนู (Cartoon)      
6.5  ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic)      
6.6  ภาพอกัษร (Typography)      
6.7  ภาพลวดลายต่อเน่ือง (Pattern)      
6.8  ภาพวาดลายเสน้ (Drawing)      
6.9  ภาพประกอบแบบผสมผสาน 
(Mixed) 

     

6.10  ภาพประกอบ + Text อยา่งละ 80%      
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เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3)

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

6.11  ภาพประกอบ + Text อยา่งละ 50 %      
6.12  ภาพประกอบ 20 % Text 80 %      
6.13  สดัส่วนท่ีไม่ใชภ้าพประกอบ ใชแ้ต่ 
Text 

     

6.14  ภาพประกอบ 80 %Text 20 %      
7.  ลกัษณะการใช้สี (Color) 
7.1  จํานวนการใช้สี      
7.1.1  ใชสี้เพียงสีเดียว (เนน้ค่า

นํ้าหนกัสี) 
     

7.1.2  ใชสี้เพียง 1-2 สี      
7.1.3  ใชสี้ไม่เกิน 3 สี      
7.1.4  ใชสี้มากกวา่ 3 สีข้ึนไป      

7.2  หลกัของการใช้สี      
7. 2.1  หลกัของการใชสี้กลมกลืน 

(Harmony) 
     

7. 2.2  หลกัการใชสี้คู่ตรงขา้ม 
(Contrast) 

     

7. 2.3  หลกัการใชสี้เอกรงค ์
(Monochrome) 

     

7. 2.4  หลกัการใชไ้ม่เขา้กนั 
(Discord) 

     

7. 2.5  หลกัการใชสี้นํ้าหนกัต่างกนั  
(Value) 
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เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3)

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

8.  ลกัษณะการใช้ตัวอกัษร 
8.1  รูปแบบการใช้ตัวอกัษรภาษาองักฤษ 
(Typeface) 

     

8.1.1  แบบมีเชิง (Serif or Old Style)      
8.1.2  แบบสมยัใหม่ (Modern Type)      
8.1.3  แบบร่วมสมยั (Transition)      
8.1.4  แบบอาลกัษณ์ (Text Letter)      
8.1.5  แบบลาํตวัเท่ากนัหมด (Square 

Serif) 
     

8.2  การเลอืกใช้ลกัษณะตัวอกัษร
ภาษาไทย 

     

8.2.1  ตวัอกัษรมาตรฐานหรือแบบ
ราชการ (Standard typeface) 

     

8.2.2  ตวัอกัษรคดัลายมือหรือ
ตวัเขียน (Freehand Writing) 

     

8.2.3  ตวัอกัษรแบบประดิษฐ ์
(Display Type) 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3)

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

8.3  การเลอืกใช้รูปแบบตัวอกัษร  (Style)      
8.3.1  อกัษรตวัตรง (Roman)      
8.3.2  อกัษรตวัยาว (Light)      
8.3.3  อกัษรตวัเอน (Italic)      
8.3.4  อกัษรตวัธรรมดา (Regular)      
8.3.5  อกัษรตวัผอม (Condensed)      
8.3.6  อกัษรตวัอว้น (Extend)      

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่4  แนวทางด้านเทคนิคการผลติสําหรับบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์  
 

เกณฑใ์นการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3)

นอ้ย  
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

1.   ประเภทวสัดุ 
1.1 ไม ้      
1.2  กระดาษ      
1.3  แกว้      
1.4 โลหะ      
1.5 พลาสติก      
2.  การเลอืกกล่องพบัได้ 
2.1  กล่องแบบถาด(Tray Type)      
2.2  กล่องแบบหลอดหรือตะเขบ็ขา้ง
(Tubular หรือ Side-Seamed Type) 

     

2.3  กล่องแบบพิเศษ(Special 
Construction) 

     

3.  เลอืกกล่องคงรูป 
3.1  กล่องแบบมีฝาผดิแบบคงตวั       
3.2  กล่องแบบมีฝาผดิแบบคงตวัเพยีง
บางส่วน 

     

3.3  กล่องกระดาษลูกฟกู      
4.  ลกัษณะการเลอืกรูปร่างรูปทรงของ
บรรจุภัณฑ์ 

     

4.1  รูปทรงเรขาคณิต      
4.2  รูปทรงอิสระ       
4.3  รูปทรงท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ      
 
 

DPU



 
197

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
ส่วนที ่5  องค์ประกอบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
คาํช้ีแจง :  
สาํหรับขอ้ท่ี 5.1 ถึง 5.2 โปรดเติมตวัเลขลงในช่องว่าง ตามลาํดบัความสาํคญัท่ีตรงกบัความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุด 
สาํหรับขอ้ท่ี 5.3 ถึง 5.4 ท่านสามารถเลือกตอบใหต้รงกบัความเห็นของท่านไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
5.1  กรุณาเรียงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีควรจะแสดงบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ 
โดยเติมตวัเลข 1-10 หนา้ขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัมาก (1) ไปหานอ้ย (10) 

..... ช่ือของผลิตภณัฑ ์/ ตราสินคา้   ..... ประเภทผลิตภณัฑ ์

..... ช่ือผูผ้ลิต / ผูจ้ดัจาํหน่าย / ท่ีติดต่อ  ..... ชนิดของลายบนเคร่ืองเบญจรงค ์

..... ขนาดความกวา้ง x ยาว (ซม.)   ..... ขอ้แนะนาํการใช ้/ การรักษา 

..... ประวติัผลิตภณัฑ ์                                            …. เคร่ืองหมายโอทอป 

..... ปริมาณการบรรจุ    ..... เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 

..... สญัลกัษณ์สากลอ่ืน ๆ เช่น ขอ้ควรระวงัต่างๆ ..... อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
 
5.2  กรุณาเรียงลาํดบัคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของ “ เคร่ืองเบญจรงคป์ระเภทโถ” โดยเติมตวัเลข 1-3 
หนา้ขอ้มูลท่ีมีความสาํคญั มาก (1) ไปหานอ้ย (3) 

..... ใชเ้ป็นเคร่ืองใชภ้ายในบา้น   ..... สาํหรับประดบัตกแต่งบา้นตั้งโชว ์

..... เป็นของขวญัลํ้าค่าในโอกาสสาํคญั  ..... อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
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5.3  ท่านคิดว่าแนวความคิดใดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุ
ภณัฑข์องเคร่ืองเบญจรงค ์ชุมชนดอนไก่ดี (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[    ] เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน   [    ] วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
[    ] ขนบธรรมเนียมพ้ืนบา้น   [    ] ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน 
[    ] ภูมิศาสตร์     [    ] พืชพรรณธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
[    ] อุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํเคร่ืองเบญจรงค ์
[    ] ความหมายของคาํท่ีใชเ้ป็นส่ือโลโก ้
[    ] คุณสมบติัของเคร่ืองเบญจรงค ์  [    ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 

 
 
5.4  ท่านคิดวา่อารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของกราฟิกบนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงคด์อนไก่
ดี ควรมีลกัษณะเช่นใด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[    ] มีวฒันธรรม (Cultured)  [    ] เรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) 
[    ] ดูสมยั (Modern)   [    ] มีรสนิยม (Tasteful) 
[    ] ธรรมชาติ (Natural)   [    ] ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) 
[    ] เรียบๆ (Plane)   [    ] ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 
[    ] สบายๆ ไม่มีกฏเกณฑ ์(Casual) [    ] ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) 
[    ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................. 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินผลสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการ 

ดา้นการพฒันาออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์คร้ังท่ี 1 
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แบบประเมินผลสําหรับผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการ 
ด้านการพฒันาออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ 

สําหรับหมู่บ้านเบญจรงค์ ตาํบลคลองดอนไก่ดี จังหวดัสมุทรสาคร 
 

ช่ือ-สกลุ  
อาชีพ-ตาํแหน่ง  
สถานท่ีทาํงาน  

 
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการทีมี่ต่อต้นแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ 

ประเภทโถ 
 

เกณฑใ์นการประเมินผล 
งานออกแบบบรรจุภณัฑ ์

เคร่ืองเบญจรงค ์

ระดบัความเหมาะสม  

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

นอ้
ยที่

สุด
 (1

)  
คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ 

1.  บรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ประเภทโถ แบบที ่1  
1.1  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

      

1.2  ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

      

1.3  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

      

1.4  ความเหมาะสมทางดา้นการใช้
งานจริง 

      

1.5  ความสวยงามและความน่าสนใจ       
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เกณฑใ์นการประเมินผล 
งานออกแบบบรรจุภณัฑ ์

เคร่ืองเบญจรงค ์

ระดบัความเหมาะสม  

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

 
 

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ 

2.  บรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ประเภทโถ แบบที ่2  
2.1  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

      

2.2  ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

      

2.3  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

      

2.4  ความเหมาะสมทางดา้นการใช้
งานจริง 

      

2.5  ความสวยงามและความน่าสนใจ       
3.  บรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ประเภทโถ แบบที ่3  
3.1  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

      

3.2  ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

      

3.3  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

      

3.4  ความเหมาะสมทางดา้นการใช้
งานจริง 

      

3.5  ความสวยงามและความน่าสนใจ       
 
ข้อเสนอแนะสําหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทโถ……………………………………………..………...... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…...... 
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ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการทีมี่ต่อต้นแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองเบญจรงค์  
ประเภทแก้วมัค 
 

เกณฑใ์นการประเมินผล 
งานออกแบบบรรจุภณัฑ ์

เคร่ืองเบญจรงค ์

ระดบัความเหมาะสม  

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

นอ้
ยที่

สุด
 (1

)  
คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ 

1.  บรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ประเภทแก้วมัค แบบที ่1  
1.1  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

      

1.2  ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

      

1.3  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

      

1.4  ความเหมาะสมทางดา้นการใช้
งานจริง 

      

1.5  ความสวยงามและความน่าสนใจ       
2.  บรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ประเภทแก้วมัค แบบที ่2  
2.1  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

      

2.2  ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

      

2.3  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

      

2.4  ความเหมาะสมทางดา้นการใช้
งานจริง 

      

2.5  ความสวยงามและความน่าสนใจ       
 
 

DPU



 
203

 

เกณฑใ์นการประเมินผล 
งานออกแบบบรรจุภณัฑ ์

เคร่ืองเบญจรงค ์

ระดบัความเหมาะสม  

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

 
 

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ 

3.  บรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองเบญจรงค์ ประเภทแก้วมัค แบบที ่3  
3.1  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

      

3.2  ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

      

3.3  ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

      

3.4  ความเหมาะสมทางดา้นการใช้
งานจริง 

      

3.5  ความสวยงามและความน่าสนใจ       
 
ข้อเสนอแนะสําหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วมัค………………………………………..………...... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…...... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…...... 
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204

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินผลสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการ 

ดา้นการพฒันาออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์คร้ังท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

ด้านการพั

ช่ือ-สกลุ
อาชีพ-ตาํแห
สถานท่ีทาํง

 
ความคดิ

 

เกณฑใ์
งานออกแ

1.  บรรจุภัณ

1.1  ความเหม
ออกแบบกรา
1.2  ความเหม
โครงสร้างบร
1.3  ความเหม
ส่ือสาร 
1.4  ความเหม
งานจริง 
1.5  ความสา
ทางเศรษฐกิจ
 
ข้อเสนอแนะ
……………
……………

แบบส
พฒันาออกแบ

ล  
หน่ง  
งาน  

ดเห็นของผู้เช่ี

ในการประเมิ
บบบรรจุภณั
เบญจรงค ์

ฑ์ผลติภัณฑ์เ

มาะสมทางดา้
าฟิก 
มาะสมทางดา้
รรจุภณัฑ ์
มาะสมทางดา้

มาะสมทางดา้

มารถในการแ
จ 

ะสําหรับบรรจุ
………………
………………

สอบประเมิน
บบรรจุภัณฑ์

ชียวชาญและผู้

นผล 
ฑเ์คร่ือง

เคร่ืองเบญจร

านการ

าน

านการ

านการใช้

แข่งขนั

จุภัณฑ์………
………………
………………

ผลสําหรับผู้เ ี
ฑ์เคร่ืองเบญจร

ผู้ประกอบการ

ระดบัค

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

รงค์ แบบที ่1

  

  

  

  

  

……….………
………………
………………

ช่ียวชาญและ
รงค์ ตําบลคล

รทีม่ีต่อต้นแบ

วามเหมาะสม
ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

  

  

  

  

  

…….…………
………………
………………

ะผู้ประกอบกา
ลองดอนไก่ดี จ

 

บบบรรจุภณัฑ

ม ภาพ

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

  

  

  

  

  

  

  

………………
………………
………………

าร 
จังหวดัสมุทร

ฑ์เคร่ืองเบญจ

พบรรจุภณัฑแ์

  
 

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ

………………
………………
………………
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รสาคร 

จรงค์ 

แบบท่ี 1 

 

ะ 

………… 
………… 
………… 

DPU



 

เกณฑใ์
งานออกแ

2.  บรรจุภัณ

2.1  ความเหม
ออกแบบกรา
2.2  ความเหม
โครงสร้างบร
2.3  ความเหม
ส่ือสาร 
2.4  ความเหม
งานจริง 
2.5  ความสา
ทางเศรษฐกิจ
 
ข้อเสนอแนะ
……………
……………
……………
……………
……………
……………
 
 
 
 
 

ในการประเมิ
บบบรรจุภณั
เบญจรงค ์

ฑ์ผลติภัณฑ์เ

มาะสมทางดา้
าฟิก 
มาะสมทางดา้
รรจุภณัฑ ์
มาะสมทางดา้

มาะสมทางดา้

มารถในการแ
จ 

ะสําหรับบรรจุ
………………
………………
………………
………………
………………
………………

นผล 
ฑเ์คร่ือง

เคร่ืองเบญจร

านการ

าน

านการ

านการใช้

แข่งขนั

จุภัณฑ์………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ระดบัค

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

รงค์ แบบที ่2

  

  

  

  

  

……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

วามเหมาะสม

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

  

  

  

  

  

…….…………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ม ภาพ

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

 

   

  

  

  

  

  

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

พบรรจุภณัฑแ์

  

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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แบบท่ี 2 

 

ะ 

………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 

DPU



 

เกณฑใ์
งานออกแ

3.  บรรจุภัณ

3.1  ความเหม
ออกแบบกรา
3.2  ความเหม
โครงสร้างบร
3.3  ความเหม
ส่ือสาร 
3.4  ความเหม
งานจริง 
3.5  ความสา
ทางเศรษฐกิจ
 
ข้อเสนอแนะ
……………
……………
……………
……………
……………
……………
 
 
 
 

ในการประเมิ
บบบรรจุภณั
เบญจรงค ์

ฑ์ผลติภัณฑ์เ

มาะสมทางดา้
าฟิก 
มาะสมทางดา้
รรจุภณัฑ ์
มาะสมทางดา้

มาะสมทางดา้

มารถในการแ
จ 

ะสําหรับบรรจุ
………………
………………
………………
………………
………………
………………

นผล 
ฑเ์คร่ือง

เคร่ืองเบญจร

านการ

าน

านการ

านการใช้

แข่งขนั

จุภัณฑ์………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ระดบัค

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

รงค์ แบบที ่3

  

  

  

  

  

……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

วามเหมาะสม

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

  

  

  

  

  

…….…………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ม ภาพ

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

  

      
 

  

  

  

  

  

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

พบรรจุภณัฑแ์

 

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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แบบท่ี 3 

 

ะ 

………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 

DPU



 

เกณฑใ์
งานออกแ

4.  บรรจุภัณ

4.1  ความเหม
ออกแบบกรา
4.2  ความเหม
โครงสร้างบร
4.3  ความเหม
ส่ือสาร 
4.4  ความเหม
งานจริง 
4.5  ความสา
ทางเศรษฐกิจ
 
ข้อเสนอแนะ
……………
……………
……………
……………
……………
……………
 
 
 
 

ในการประเมิ
บบบรรจุภณั
เบญจรงค ์

ฑ์ผลติภัณฑ์เ

มาะสมทางดา้
าฟิก 
มาะสมทางดา้
รรจุภณัฑ ์
มาะสมทางดา้

มาะสมทางดา้

มารถในการแ
จ 

ะสําหรับบรรจุ
………………
………………
………………
………………
………………
………………

นผล 
ฑเ์คร่ือง

เคร่ืองเบญจร

านการ

าน

านการ

านการใช้

แข่งขนั

จุภัณฑ์………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ระดบัค

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

รงค์ แบบที ่4

  

  

  

  

  

……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

วามเหมาะสม

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

  

  

  

  

  

…….…………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ม ภาพ

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

 

      

  

  

  

  

  

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

พบรรจุภณัฑแ์

    
 

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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แบบท่ี 4 

 

ะ 

………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 

DPU



 

เกณฑใ์
งานออกแ

5.  บรรจุภัณ

5.1  ความเหม
ออกแบบกรา
5.2  ความเหม
โครงสร้างบร
5.3  ความเหม
ส่ือสาร 
5.4  ความเหม
งานจริง 
5.5  ความสา
ทางเศรษฐกิจ
 
ข้อเสนอแนะ
……………
……………
……………
……………
……………
……………
 
 
 

ในการประเมิ
บบบรรจุภณั
เบญจรงค ์

ฑ์ผลติภัณฑ์เ

มาะสมทางดา้
าฟิก 
มาะสมทางดา้
รรจุภณัฑ ์
มาะสมทางดา้

มาะสมทางดา้

มารถในการแ
จ 

ะสําหรับบรรจุ
………………
………………
………………
………………
………………
………………

นผล 
ฑเ์คร่ือง

เคร่ืองเบญจร

านการ

าน

านการ

านการใช้

แข่งขนั

จุภัณฑ์………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ระดบัค

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

รงค์ แบบที ่5

  

  

  

  

  

……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

วามเหมาะสม

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

  

  

  

  

  

…….…………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ม ภาพ

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

 

  

  

  

  

  

  

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

พบรรจุภณัฑแ์

    
 

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะ

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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แบบท่ี 5 

 

ะ 

………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 

DPU



 

เกณฑ์
งานออ

เค

6.  บรรจุภัณ

6.1  ความเหม
ออกแบบกรา
6.2  ความเหม
โครงสร้างบร
6.3  ความเหม
ส่ือสาร 
6.4  ความเหม
งานจริง 
6.5  ความสา
เศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ
……………
……………
……………
……………
……………
……………

ใ์นการประเมิ
อกแบบบรรจุ
ร่ืองเบญจรงค

ฑ์ผลติภัณฑ์เ

มาะสมทางดา้
าฟิก 
มาะสมทางดา้
รรจุภณัฑ ์
มาะสมทางดา้

มาะสมทางดา้

มารถในการแ

ะสําหรับบรรจุ
………………
………………
………………
………………
………………
………………

มินผล 
ภณัฑ ์
ค ์

เคร่ืองเบญจร

านการ

าน

านการ

านการใช้

แข่งขนัทาง

จุภัณฑ์………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

ระดบัค

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (
4) 

รงค์ แบบที ่6

  

  

  

  

  

……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

 
 
 
 

ความเหมาะส

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ้
ย (

2) 

  

  

  

  

  

…….…………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

สม 
ภา

()

นอ้
ยที่

สุด
 (1

) 

 

    

  

  

  

  

  

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

าพบรรจุภณัฑ์
6 

   
 

คาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแน

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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ะ 

………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
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ภาคผนวก จ 
สรุปผลงานตน้แบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจรงค ์ประเภทของท่ีระลึก 
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แบบที ่1  บบรรจุภัณฑ์สําาหรับ โถเบญ
 
ญจรงค์ และโคครงสร้างบรรจจุภัณฑ์ 

 

212
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แบบที ่2  บบรรจุภัณฑ์สําาหรับ โถเบญ
 

 

 

 

ญจรงค์ และโคครงสร้างบรรจจุภัณฑ์ 

 

214
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แบบที ่3  บบรรจุภัณฑ์สํสาหรับ โถเบญ
 

  

 

ญจรงค์และโครงสร้างบรรจุจุภัณฑ์ 

216
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แบบที ่
 

1  บรรจุภัณฑ
 
ฑ์สําหรับ แก้ววมัค 
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แบบที ่22  บรรจุภัณฑ
 

 

 

 

ฑ์สําหรับ แก้ววมัค 
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แบบที ่33  บรรจุภัณฑ
 

 
 

 

 
 
 

ฑ์สําหรับ แก้ววมัค 
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