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คําอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ และความสําคัญของบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส คุณสมบัติของวัสดุ     

ที่ใชบรรจุหีบหอ การบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง การจัดเก็บและกระจายสินคา มาตรฐาน

บรรจุภัณฑ การวางแผน การพัฒนา และการวิเคราะหบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส

และโซอุปทาน

รายวิชา ระบบบรรจุภัณฑสําหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (Packaging Systems for Logistics and Supply Chain Management)



บทท่ี 1

แนวคิด หลักการ และความสําคัญ

ของบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส

วิชาระบบบรรจุภัณฑสําหรับการจัดการโลจิสตกิสและโซอุปทาน

รหัสวิชา 3613105



ความหมายของบรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑ (packaging) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการ

ทางการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสรางสรรคภาชนะบรรจุหรือหีบหอ

ใหกับผลิตภัณฑ (นพวรรณ ชีวอารี, 2555, หนา 11)



ความหมายของบรรจุภัณฑ

หีบหอ บรรจุภัณฑ และภาชนะบรรจุ (package) หมายถึง หนวยรูปแบบ

วัตถุภายนอกที ่ทําหนาที ่ปกปองคุ มครองหรือหอหุ มผลิตภัณฑภายใน       

ให ปลอดภัย สะดวกต อการขนสง เอ ื ้ออ ํานวยให  เก ิดผลประโยชน                  

ในทางการคาและการบริโภค (มยุรี ภาคลําเจียก, ม.ป.ป., หนา 20)



ความหมายของบรรจุภัณฑ

การบรรจุ (packing) หมายถึง วิธีการในการบรรจุผลิตภัณฑหรือสินคา 

เชน การหอหุม การใสลงในบรรจุภัณฑตาง ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปลอดภัย 
(มยุรี ภาคลําเจียก, ม.ป.ป., หนา 20)



การจัดการบรรจุภัณฑ (packaging management)

หมายถึงกระบวนการหรือวิธ ีการในการหอหุ มสินคา เพื ่อการขนสงที ่ปลอดภัย

ไปยังผูบริโภคคนสุดทาย ในสภาวะแวดลอมตาง ๆ โดยเสียตนทุนต่ําที่สุด

ดังน้ันบรรจุภัณฑจึงเปนงานเทคนิคที่ตองอาศัยความชํานาญ ประสบการณและความคิด

สรางสรรค ในอันที่จะออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมกับสินคาที่ผลิต

เพื่อใหความคุมครองสินคา หรือเพื่อประโยชนใชสอย อาทิ ความสะดวกสบายในการพกพา

หรือการใช เปนตน (ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ และพัฒน พิสิฐเกษม, 2555, หนา 130)

ความหมายของการจัดการบรรจุภัณฑ 



บทบาทหนาที่ของบรรจุภัณฑ

▸ บทบาทหนาที่ดานโลจิสติกส
(การรองรับสินคา  การปองกัน  การรักษา  และการขนสง)

▸ บทบาทหนาที่ทางการตลาด
(การสื่อสารทางการตลาด  และการสงเสริมทางการตลาด)

▸ บทบาทตอผูบริโภค สังคมและเศรษฐกิจ
(บทบาทหนาที่ตอผูบริโภค  บทบาทตอสังคมและเศรษฐกิจ  บทบาทตอสิ่งแวดลอม)



การประหยัดพลังงานจากการนําซากบรรจุภัณฑมาแปรสภาพ

ประเภท รอยละพลังงานที่ประหยัด

อะลูมิเนียม 94.0

เหล็ก 76.8

พลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด หรือพีวีซี (PVC) 89.8

พลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) 77.6

พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือเพ็ต (PET) 73.1

กระดาษลูกฟูก 49.8

แกว 47.9

ท่ีมา: ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ, 2551, หนา 73



ความสําคัญของบรรจุภัณฑ

1. ดานการปกปองคุมครองสินคา

2. ดานการรองรับ รวบรวม และหอหุมสินคา

3. ดานการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา 

4. ดานการใหความสะดวกกับผูผลิตและผูบริโภค 



ประเภทของบรรจุภัณฑ

 การบรรจุภัณฑเพื่อปองกันผลิตภัณฑ

 การบรรจุภัณฑเพื่อสงเสรมิผลิตภัณฑอื่น 

 การบรรจุภัณฑเพื่อประหยดัเนื้อที่ 

 การบรรจุภัณฑที่เปนการลดตนทนุในการจัดจาํหนาย 

1. จําแนกตามวัตถุประสงคของบรรจุภัณฑ

 การบรรจุภัณฑเพื่อเปนการสงเสรมิผลิตภัณฑ

 การบรรจุภัณฑที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ

 การบรรจุภัณฑประเภทปองกันการฉกฉวย 

 การบรรจุภัณฑที่ใหความสะดวกตอพอคาคนกลาง



ประเภทของบรรจุภัณฑ

2. จําแนกตามวิธีการบรรจุและการขนถาย 

 บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย/บรรจุภัณฑชั้นแรก 

= บรรจุภัณฑชั้นในที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ 

 บรรจุภัณฑชั้นใน/บรรจุภัณฑชั้นที่สอง

= บรรจุภัณฑที่บรรจุผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑแลวชั้นแรก/รวมบรรจุภัณฑชั้นแรก

 บรรจุภัณฑชั้นนอกสุด 

= บรรจุภัณฑชั้นนอกเพื่อปกปองสินคาระหวางการขนสง



3. จําแนกตามระดับบรรจุภัณฑของการจําหนาย

 บรรจุภัณฑผูบริโภค (consumer package) 

 บรรจุภัณฑอุตสาหกรรม (industrial package) 

4. จําแนกตามวัสดุที่ใชผลิต

เชน กระดาษ ไม พลาสติก โลหะ แกว และบรรจุภัณฑชนิดวัสดุผสม  

ประเภทของบรรจุภัณฑ



ขอพิจารณาในการเลือกบรรจุภัณฑ

1. ลักษณะของสินคา 2. ตลาดเปาหมาย 

3. วิธีการจัดจําหนาย 4. การขนสง

5. การเก็บรักษา 6. ลักษณะการนําไปใชงาน 

7. ตนทุนของบรรจุภัณฑ 8. ปญหาดานกฎหมาย 

9. ผลกระทบตอสังคม 



1. อธิบายความหมายของคําตอไปนี้ ไดแก Packaging Package และ Packing

2. เพราะเหตุใดการบรรจุภัณฑจึงมีความสําคัญเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน

3. การบรรจุภัณฑมีความสําคัญตองานโลจิสติกสอยางไร จงอธิบาย

4. ปญหาในการบรรจุภัณฑ แบงออกเปนดานในบาง จงอธิบาย

5. ขอพิจารณาในการเลือกบรรจุภัณฑมีอะไรบาง

แบบฝกหัดบทที่ 1
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