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บทคัดย่อ

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่ต้องค�ำนึงถึงศาสตร์และศิลป์ส�ำหรับใช้แก้ปัญหา
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งส�ำคัญในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิต
บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Abstract

The role of packaging has been very important for manufacturers. The job of the package designer is to incorporate
both Art and Science to deal with designing each type of package in order to efficiently draw attention and meet the
consumers’ needs. The essence of graphic and package design the designer or manufacturer is required to know are
objective and components of the package design, graphic design, package design procedure, package production plan
and even package design technique are important.

บรรจุภณั ฑ์มบี ทบาทส�ำคัญมากขึน้ ต่อผูผ้ ลิต ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องนักออกแบบทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงศาสตร์และศิลป์สำ� หรับใช้แก้ปญั หาใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นอกจากจะเป็นสิ่งที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์แล้ว ยังต้องท�ำหน้าที่โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเปรียบ
สเมือนเจ้าของผลิตภัณฑ์มายืนขายด้วยตนเองเพื่อเข้าถึงการบริการตนเอง(trend toward selef service) บรรจุภัณฑ์จึงต้อง
แสดงบทบาทหลัก 2 ประการไปพร้อมๆ กันคือ ทั้งโฆษณาและการขาย (advertising and selling) ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึง
เป็นสิ่งที่รวมไว้ซึ่งรูปร่างลักษณะของภาชนะบรรจุ (container) และการออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตราฉลาก ข้อความโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ใดๆก็ตามควรที่จะมีข้อพิจารณาตามปัจจัยหลัก 3 ประการอย่างกว้างๆ ต่อไปนี้คือ   
1.		 ท�ำอย่างไรบรรจุภัณฑ์ จึงจะสื่อสารได้ทั้งวจนสัญลักษณ์และทัศนสัญลักษณ์ (how it communicates verbally and
nonverbally) เช่น ออกแบบภาชนะบรรจุห่อขนมปัง ด้วยพลาสติก ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึง ความสดชื่นด้วยสีและการตกแต่งแล้ว
ก็ยังสร้าง ความรู้สึกใหม่สดจากเตาอบให้เกิดแก่ผู้บริโภคได้
2.		 บรรจุภัณฑ์ควรจะสร้างความพึงพอใจ เกียรติ และศักดิ์ศรีส�ำหรับผู้ใช้ (the prestige desired) แม้ว่าผู้บริโภคจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปนั้นควรต้องท�ำหน้าที่ขายต่อไปได้อีก เพราะการขายนั้นมิได้สิ้นสุดเพียงที่จุดซื้อ (point
of purchase) เท่านั้น แต่บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสร้างความต่อเนื่อง ในการน�ำมาใช้และการขายหลังจากที่ถูกซื้อไปแล้ว ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์
นั้นจะถูกน�ำไปวางอยู่ที่ใดก็ตาม หรือ จนกว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นั้นจะใช้หมดหรือถูกท�ำลายไป จึงถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ยกตัวอย่าง
เช่น สินค้าประเภทบุหรี่ บุหรี่และ ซองบุหรี่จะต้องถูกน�ำออกมาใช้จนกว่าบุหรี่จะหมดถึง 20 ครั้งด้วยกัน และการน�ำบุหรี่มาสูบแต่ละครั้ง
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ก็มกั อยูใ่ นสายตาของเพือ่ น ผูร้ ว่ มงานหรือผูใ้ กล้ชดิ ตลอดเวลา ด้วย
เหตุนเี้ อง การออกแบบบรรจุภณั ฑ์บหุ รีจ่ งึ ต้องออกแบบให้สามารถ
สร้างความพอใจ มัน่ ใจ และเกิดความรูส้ กึ ว่าเหมาะสมกับศักดิศ์ รี
ของผู้ใช้ที่น�ำออกมา ถึงแม้ว่าบุหรี่ จะถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่จ�ำเป็น
ต่อชีวิต (irrational product) ก็ตามแต่ถ้าได้รับการออกแบบที่ดีก็
สามารถจะน�ำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลเป็นส่วนตัว ตาม
อ�ำเภอใจและสามารถส่งเสริมการขายได้            
3.		 บรรจุภัณฑ์จะต้องแสดงความโดดเด่นออกมา
(its stand out appeal) ให้ชดั เจนจากผลิตภัณฑ์อนื่ ด้วยการใช้รปู ร่าง
สี หรือขนาด เพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ สามารถ
จดจ�ำได้ง่าย หรือกยิบฉวยได้ไวในร้านค้า เป็นที่ติดตาตรึงใจเรียก
หาใช้ได้อีก     
การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด

บรรจุภณั ฑ์มบี ทบาททีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อผูผ้ ลิตสินค้า เนือ่ งจาก
บรรจุภัณฑ์สามารถท�ำหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้
เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้นทุนสินค้า อันจะน�ำไปสู่
ยอดก�ำไรสูงซึ่งเป็นเป้าหมาย ของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี

สภาวะการจ�ำหน่ายในสมัยใหม่

ในระบบจ�ำหน่ายสมัยใหม่ เช่น ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่ง
มีสินค้าวางขายอยู่เป็นนับพันประเภท แต่ละประเภทจะมีสินค้า
ที่เป็นคู่แข่งขันวางขายกันเป็นสิบเพื่อการเปรียบเทียบ เลือกซื้อ
ภายใต้สภาวะการขาย เช่นนี้ ผู้ซื้อจะใช้เวลาประมาณเศษ 2 ใน
3 ของเวลาที่อยู่ในร้านเดินจากสินค้าประเภทหนึ่ง ไปยังสินค้าอีก
ประเภทหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อโดยเฉลี่ย ใช้เวลา 10-15
นาที ในการเลือกซื้อสินค้า และสมมติว่าโดยเฉลี่ยผู้ซื้อแต่ละคน
จะซื้อสินค้าประมาณ 12 ชิ้น นั่นก็หมายความว่า เวลาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้านั้นมีเวลาเพียง 1 นาที ในสภาพความ
เป็นจริงเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จะแปรเปลี่ยนไป
แล้วแต่ประเภทของสินค้า สินค้าบางชนิด เช่น ไข่ หมู ไก่ อาจใช้
เวลาเลือกนาน กล่าวคือใช้เวลาประมาณ 20-50 วินาที ในขณะที่
สินค้าบางชนิด เช่น ข้าว น�้ำอัดลม เป็นต้น จะใช้เวลาน้อยเพียง
แค่ 10 วินาที จากปรากฏการณ์นี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า ในยุคนี้ผู้
ซื้อใช้เวลาน้อยมาก ณ จุดขายในขณะที่มี สินค้าให้เลือกมากมาย
ด้วยเหตุนี้ บรรจุภณั ฑ์ในยุคนีจ้ งึ จ�ำเป็นต้องออกแบบ ให้ได้รบั ความ
สนใจอย่างเร่งรีบ โดยมีเวลาผ่านตาบนหิง้ ในช่วงเวลา 10-50 วินาที
ทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจให้แก่ ลูกค้าเพือ่ ตัดสินใจซือ้ และวางลงในรถ
เข็น บทบาทของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เป็นบทบาททางด้านการ
ตลาดในปัจจุบัน ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
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แหล่งข้อมูลที่ ใช้ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบงานพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่
เป็นพาณิชย์ศิลป์ ดังนั้น บุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนา บรรจุ
ภัณฑ์ทางกราฟิก นอกจากเป็นนักออกแบบแล้วยังต้อง เป็นคนช่าง
สังเกต มีความรูท้ างด้านธุรกิจ เนือ่ งจากบรรจุภณั ฑ์ทอี่ อกแบบนัน้
เป็นสื่อและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจการจ�ำหน่าย ใน
การออกแบบข้อมูลที่ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ควรรู้คือ ด้านการตลาด
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตลาด
การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องค�ำนึงถึงหลักการและเทคนิคทาง
ด้านการตลาด อันประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย การจัดกลยุทธ์
การวางแผนการตลาด การส่งเสริมการจ�ำหน่าย เป็นต้น นอกจาก
นี้ยังต้องทราบวิธีการจัดเรียง และบรรยากาศของการจ�ำหน่าย
ณ จุดขาย การค�ำนึงถึง สถานที่ที่วางขายสินค้าเป็นปัจจัยแรก
ในการออกแบบ เช่น การวางขายในตลาดสด หรือวางขายใน
ห้าง เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ส่วนใหญ่มี 2 ประการ
อย่างกว้างๆ คือ      
1. เพื่ อ สร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถเอื้ อ อ� ำ นวยคุ ณ
ประโยชน์ดา้ นหน้าทีใ่ ช้สอยได้ดี มีความปลอดภัยจากการคุม้ ครอง
ผลิตภัณฑ์ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ในการผลิต การ
บรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจ�ำหน่าย และการอุปโภค
ซึ่งทั้งนี้การออกแบบต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นหลักใหญ่
2. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผล
กระทบทางจิตวิยาต่อผู้บริโภค โดยใช้ความรู้ทางแขนงศิลปะเข้า
เข้ามาสร้างคุณลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติต่างๆ
		 2.1) ความมีเอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์
		 2.2) ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถสร้างความทรง
จ�ำหรือทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต
		 2.3) ความมีลกั ษณะพิเศษทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้อุปโภคตลอดจนให้เข้าใจถึงความหมายและคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการเลือกซื้อสินค้านั้น รายละเอียดหรือส่วนประกอบบน
บรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส�ำนึกของผู้ผลิตสินค้าและสถานะ
(Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดควรมี ดังนี้
1. ชื่อสินค้า
2. ตราสินค้า
3. สัญลักษณ์ทางการค้า
4. รายละเอียดของสินค้า
5. รายละเอียดส่งเสริมการขาย
6. รูปภาพ
7. ส่วนประกอบของสินค้า
8. ปริมาตรหรือปริมาณ
9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย (ถ้ามี)
10. รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต
วันหมดอายุ เป็นต้น
หลังจากทีม่ กี ารเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆดังกล่าวมา
แล้ว จึงเริม่ กระบวนการออกแบบ ด้วยการเปลีย่ นข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา
เป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ที่มา: http://www.viba-sweets.de/en/159/
การออกแบบกราฟิกส�ำหรับบรรจุภัณฑ์

การออกแบบกราฟฟิกหมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะ
ส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ ให้สามารถสือ่ สาร
สื่อความหมาย ความเข้าใจ (to communicate) ในอันที่จะให้
ผล ทางจิตวิทยา ต่อผู้อุปโภค บริโภคเช่น ให้ผลในการดึงดูด
ความสนใจ การให้มโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต ด้วยการใช้วิธีกาออกแบบ การจัดวางรูป
ตัวอักษร ถ้อยค�ำ โฆษณา เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ทางการ
ค้า และอาศัยหลักศิลปะการ จัดภาพให้เกิดการประสานกลมกลืน
กันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ ที่ได้วางไว้
การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างสรรค์

ได้ทั้งลักษณะ 2 มิติ บนพื้นผิวแผ่นราบของวัสด ุเช่น กระดาษ
แผ่ น พลาสติ ก แผ่ น โลหะอาบดี บุ ก หรื อ อลู มิ เ นี ย ม โฟม
ฯลฯ ก่อนน�ำวัตถุต่างๆ เหล่านี้ประกอบกัน เป็นรูปทรงของ
บรรจุภัณฑ์ ส่วนในลักษณะ 3 มิติก็อาจท� ำได้ 2 กรณีคือ
ท�ำเป็นแผ่นฉลาก (label) หรือแผ่นป้าย ที่น�ำไปติดบนแผ่นบรรจุ
ภัณฑ์ประเภท rigid forms ที่ขึ้นรูปมาเป็นภาชนะบรรจุสำ� เร็จ
มาแล้ว หรืออาจจะสร้างสรรค์บนผิวภาชนะบรรจุ รูปทรง 3 มิติ
โดยตรงก็ได้เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกเป็นต้น ซึ่งลักษณะของ
การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภณั ฑ์นสี้ ว่ นใหญ่มกั ถือตามเกณฑ์ของ
เทคนิคการพิมพ์ในระบบต่างๆ เป็นหลัก
การออกแบบกราฟิกถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อ
การบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นส่วนประกอบ ที่ส�ำคัญ
เหนือไปจากการบรรจุและการป้องกันผลิตภัณฑ์โดยตรง ท�ำให้
บรรจุภณั ฑ์มหี น้าทีเ่ พิม่ ขึน้ มาโดยทีล่ กั ษณะกราฟิกบรรจุภณั ฑ์และ
สลากได้แสดงบทบาทหน้าที่ส�ำคัญ อันได้แก่ 	
1. การสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และแผ่นสลากได้ท�ำหน้าที่ เปรียบเสมือน
สื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในอันที่จะเสนอต่อผู้อุปโภค
บริโภค แสดงออกถึงคุณงานความดีของผลิตภัณฑ์ และความรับ
ผิดชอบที่ผู้ผลิตมีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยที่ลักษณะทางกราฟิกจะ
สือ่ ความหมาย และปลูกฝังความรูค้ วามเข้าใจการน�ำผลิตภัณฑ์ไป
ใช้ ตลอดทั้งสร้างความต่อเนื่องของการใช้ การเชื่อถือในคุณภาพ
จรกระทั่งเกิดความศรัทธาเชื่อถือในผู้ผลิตในผลผลิตที่สุดด้วย
2. การชี้ แ จงและบ่ ง ชี้ ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภคทราบถึ ง ชนิ ด
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะกราฟิกสามารถสื่อความหมาย
หรือถ่ายทอดความรู้สึกได้ว่า ผลิตภัณฑ์คืออะไร และผู้ใดเป็นผู้
ผลิตนัน้ มักนิยมอาศัยใช้ภาพและอักษรเป็นหลัก แต่กย็ งั อาศัยองค์
ประกอบอื่นๆ มาช่วยในการออกแบบ เช่น รูปทรง เส้น สี ฯลฯ
ซึ่งสามารถสื่อให้เข้าใจหมายหมายได้ เช่น เดียวกับการใช้ภาพ
และข้อความอธิบายอย่างชัดเจน ตัวอย่างงานดังกล่าวนีม้ ใี ห้เห็นได้
ทัว่ ไป และทีเ่ ห็นชัดคือ ผลิตภัณฑ์ตา่ งประเทศทีบ่ รรจุอยูใ่ นภาชนะ
ที่คล้ายคลึงกัน ดังเช่น เครื่องส�ำอาง และยา เป็นต้น แม้บรรจุอยู่
ในขวดหรือหลอดรูปทรงเหมือนกัน ผูบ้ ริโภคก็สามารถชีไ้ ด้วา่ อันใด
คือเครื่องส�ำอางอันใดคือยา โดยสังเกตจากกราฟิก เช่น ลักษณะ
ตัวอักษรหรือสีทใี่ ช้ซงึ่ นักออกแบบจัดไว้ให้เกิดความรูส้ กึ ผิดแผกไป
       3. การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์และผู้
ประกอบการลักษณะ รูปทรงและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ส่วน
ใหญ่มักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
ทั้งนี้เพราะกรรมวิธีการบรรจุภัณฑ์ ใช้เครื่องจักรผลิตขึ้นมาภาย
ใต้มาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับผู้แข่งขันในตลาดมีมาก เห็นได้
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จากผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูปที่ผลิตและจ�ำหน่ายอยู่ อย่างแพร่
หลายในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะรูปทรง และโครงสร้างที่คล้ายคลึง
กันมาก เช่น อาหารกระป๋อง ขวดเครื่องดื่ม ขวดยา ซองปิดผนึก
(pouch) และกล่องกระดาษเป็นต้น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เหล่า
นี้มักมีขนาด สัดส่วน ปริมารการบรรจุ ที่เหมือนกัน หรือใกล้
เคียงกัน ดังนั้นการออกแบบกราฟิก จึงมีบทบาทหน้าที่แสดง
เอกลักษณ์ หรือบุคลิกพิเศษ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนของ
ผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตให้เกิดความชัดเจน ผิดแผกจากผลิตภัณฑ์
คู่แข่งขัน เป็นที่สะดุดตาและเรียกร้องความสนใจ จากผู้บริโภค
ทั้งเก่าและใหม่ให้จดจ�ำ ได้ตลอดจนซื้อได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ ของผลิตภัณฑ์เป็นการ
ให้ข่าวสารข้อมูล ส่วนประสมหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้ อย่าง
ถูกต้องอย่างไรบ้าง ทัง้ นีโ้ ดยการอาศัย การออกแบบการจัดวาง (layout) ภาพประกอบข้อความสัน้ ๆ (slogan) ข้อมูลรายละเอียด ตลอด
จนตรารับรอง คุณภาพและอื่นๆ ให้สามารถเรียกร้องความสนใจ
จากผูบ้ ริโภคให้หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขนึ้ มาพิจารณา เพือ่ ตัดสินใจ
เลือกซือ้ การออกแบบกราฟิกเพือ่ แสดงบทบาทในหน้าทีน่ จี้ งึ เปรียบ
จึงเปรียบเสมือนการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็นพนักงานขายเงียบที่
ท�ำหน้าที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อนั้นเอง
บรรจุภัณฑ์เป็นตัวแทนของกระบวนการส่งเสริมการ
ขายทางด้านการตลาด ณ จุดขายที่สามารถจับต้องได้ เปรียบ
เสมือนกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขผ่านประตูแห่งการตัดสินใจซื้อ
บรรจุภัณฑ์สามารถท�ำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาได้อย่างดีเยี่ยม ณ จุด
ขาย เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นงานพิมพ์ 3 มิติและมีด้านทั้งหมดถึง 6
ด้าน ที่จะสามารถใช้เป็นสื่อโฆษณา ด้ดีกว่าแผ่นโฆษณาที่มีเพียง
2 มิติหรือด้านเดียว การออกแบบพาณิชย์ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
อาจค�ำนึงถึงหลักการง่ายๆ 4 ประการ คือ SAFE ซึง่ มีความหมายว่า
S = Simple เข้าใจง่ายสบายตา
A = Aesthetic มีความสวยงาม ชวนมอง
F = Function ใช้งานได้ง่าย สะดวก          
E = Economic ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม     
   
ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สิ่งที่ผู้ซื้อเสียความรู้สึกมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์ไม่
สามารถท�ำงานได้ตรงตามความต้องการ หรือไม่สามารถท�ำงาน ได้
ตามที่บรรยายบนบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาบนบรรจุ
ภัณฑ์ ว่าเป็นซองออกแบบใหม่ฉีกเปิดได้ง่าย แต่พอเปิดซองแล้ว
สินค้าเกลือ่ นกระจายไปทัว่ พืน้ เป็นต้น เหตุการณ์ เช่นนีผ้ บู้ ริโภคจะ
ไม่ต�ำหนิบรรจุภัณฑ์ แต่จะไม่ยอมรับสินค้ายี่ห้อนั้นๆ เพราะถือว่า
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ถูกหลอก ไม่วา่ บรรจุภณั ฑ์ทวี่ า่ นีจ้ ะออกแบบมาสวยงามน่าประทับ
ใจเพียงใด ในฐานะเจ้าของสินค้าจ�ำต้อง ยอมรับว่า ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ มาไม่ดี จากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นที่ประจักษ์ว่าจุดมุ่งหมาย
ในการออกแบบไม่รอบคอบ โดยไม่ใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยดังกล่าว
นี้ จะมีผลกระทบต่อยอดขายของสินค้า เนื่องจากประสบการณ์
อันเลวร้าย ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์จำ� ต้อง
มีการวางแผนงาน และก�ำหนดจุดมุ่งหมายรองรับ ซึ่งมีหลาย
ประการไว้อย่างชัดเจน ขัน้ ตอนการออกแบบอย่างสังเขปแสดงดังนี้
       1. เริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่จ�ำหน่าย
และตั้งชื้อตราสินค้า พร้อมรูปแบบตัวอักษรที่สอดคล้องกับจุดยืน
ของสินค้า
2. เมื่อใส่รายละเอียดลงไปบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยการเน้น
จุดขายว่าใช้ส่วนประกอบอาหารจากธรรมชาติ พบว่าตราสินค้า
นั้นเล็กเกินไปจึงขยายตราสินค้าให้ใหญ่ขึ้น ลองเปลี่ยนพื้นข้าง
หลังเป็นพื้นสีเขียวและสีแดงเพื่อเปรียบเทียบความเด่นสะดุดตา
ของบรรจุภณั ฑ์ทอี่ อกแบบ มีการทดลองเอาบรรจุภณั ฑ์ทอี่ อกแบบ
ลองวางขึ้นหิ้ง ณ จุดขายเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และส�ำรวจ
ความเห็นของกลุ่มเป้าหมาย บรรจุภัณฑ์สุดท้ายที่ทดสอบแล้วว่า
กลุ่มเป้าหมายยอมรับมากที่สุดและสนองความต้องการของผู้ซื้อ
ขัน้ ตอนการออกแบบกราฟิกของบรรจุภณั ฑ์จะคล้ายคลึง
กับขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แต่อาจจะมีส่วนปลีกย่อยที่ควร
ค�ำนึงถึงดังต่อไปนี้
1. การตั้งจุดมุ่งหมาย ในการออกแบบกราฟฟิก ของ
บรรจุภัณฑ์ มีสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องรู้หรือศึกษาข้อมูล คือ ต�ำแหน่ง
(Positioning) ของบรรจุภัณฑ์ของ คู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด ในกรณี
ที่บรรจุภัณฑ์มีอยู่ในตลาดแล้ว การทราบถึงต�ำแหน่ง ย่อมท�ำให้
ตัง้ จุดมุง่ หมายในการออกแบบได้งา่ ย นอกจากต�ำแหน่งของสินค้า
สิ่งที่จ�ำต้อง ค้นหาออกมา คือ จุดขายหรือ UPS (Unique Selling
Point) ของสินค้า ที่จะโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งสองสิ่งนี้เป็น
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในการตั้ ง จุ ด มุ ่ ง หมายของการออกแบบ
กราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2. การวางแผน ปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลขัน้ ตอนเพือ่ เตรียมร่างจุดมุง่ หมาย และขอบเขตการ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาจวางแผนได้ 2 วิธี คือ
		 2.2.1 ปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากคู่แข่ง
		 2.2.2 ปรับปรุงพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ ให้สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งขันโดยตรงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า หรือด้วยค่าใช้จ่าย
ที่ถูกกว่า การตั้งเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดัง

กล่าวย่อมต้องศึกษาสถานภาพบรรจุภณั ฑ์ของคูแ่ ข่ง พร้อมกับล่วง
รู้ถึงนโยบายของบริษัทตัวเอง และกลยุทธ์การตลาดที่จะแข่งกับ
คู่แข่งขัน
การวางแผนพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ สามารถใช้การวิเคราะห์
แบบ 5W + 2H ดังนี้
1. WHY (ท�ำไม) เหตุการณ์หรือปัจจัยอะไรท�ำให้ต้อง
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ใหม่ ท�ำไมต้องพัฒนากราฟฟิกของบรรจุภณั ฑ์
ท�ำไมไม่แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างอื่นๆ แทน
2. WHO (ใคร) ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้
บุคคล หรือแผนกที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง
3. WHERE (ที่ไหน) สถานที่ที่จะวางจ�ำหน่ายสินค้าอยู่
ที่ไหน ขอบเขตพื้นที่ที่จะวางขายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบ
ครอบคลุมพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
4. WHAT (อะไร) จุดมุ่งหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
คืออะไร ข้อจ�ำกัดในการออกแบบมีอะไรบ้าง จุดขายของสินค้า
คืออะไร การใช้งานของบรรจุภัณฑ์คืออะไร
5. WHEN (เมื่อไร) ควรจะเริ่มงานการพัฒนาเมื่อไร
เมื่อไรจะพัฒนาเสร็จ วางตลาดเมื่อไร
6. HOW (อย่างไร) จะใช้เทคโนโลยีแบบใด อย่างไร
จะจั ด หาเทคโนโลยี ใ หม่ ใ ช้ วั ด ความสนใจของบรรจุ ภั ณ ฑ์
ที่ออกแบบ
7. HOW MUCH (เท่าไหร่) ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์มีงบประมาณเท่าไร
ขั้นตอนการวางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์

การวางแผนเริม่ ต้นด้วยจุดประสงค์ของการพัฒนา พร้อม
ด้วยข้อจ�ำกัดต่างๆ รายละเอียดการวางแผนต้องประกอบด้วยองค์
ประกอบต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การวางแผน
1.1 ก�ำหนดเวลา
1.2 ผลงานที่จะได้รับในแต่ละขั้นท�ำงาน
1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding)
1.4 ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2: การรวบรวมข้อมูล อันได้แก่
2.1 ข้อมูลการตลาด
2.2 สถานะ การแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อ
จ�ำกัด (SWOT)
  	 2.3 ข้อมูลจากจุดขาย
2.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / พฤติกรรมผู้
บริโภค

2.5 เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบ
บรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร
ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบร่าง
3.1 พัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ร่างต้นแบบ ประมาณ 3-5 แบบ
3.3 ท�ำต้นแบบ ประมาณ 2-3 แบบ
ขั้นตอนที่ 4: การประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ
4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุ่มเป้า
หมาย
4.3 เลือกต้นแบบที่ยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 5: การท�ำแบบเหมือนร่าง
5.1 เลือกวัสดุที่จะท�ำแบบ
5.2 ออกแบบกราฟิกเหมือนจริง พร้อมตราสินค้าและ
สัญลักษณ์ทางการค้า
5.3 ขึ้นแบบ
ขั้นตอนที่ 6: การบริหารการออกแบบ
เริ่มจากการติดต่อโรงงานผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ จนถึง
การควบคุมงานผลิตให้ได้ตามแบบที่ต้องการ พร้อมทั้งจัดเตรียม
รายละเอียดการสั่งซื้อ (Specification) เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่
ออกแบบสามารถผลิตได้ตามต้องการ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการ
ติดตามผลของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไปแล้วว่าสามารถสนองตาม
จุดมุง่ หมาย ของการออกแบบและบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ขององค์กร
เพียงใด
เทคนิคการออกแบบ        

1.การออกแบบเป็นชุด (Package Uniform) การ
ออกแบบเป็นชุดเป็นเทคนิคทีม่ คี วามนิยมมาก จากกราฟิกง่ายๆ ที่
เป็น จุด เส้น และภาพ มาจัดเป็นรูปบนบรรจุภัณฑ์ สร้างอารมณ์
ร่วมจากการสัมผัสด้วยสายตา หลักเกณฑ์ในการออกแบบ คือ ให้
ดูง่าย สะอาดตา แต่ต้องทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งาน ความ
ง่ายสะอาดตามีผลต่อการดึงดูดความสนใจ ความทันสมัยช่วย
สร้างความแปลกใหม่ ความรู้สึกว่าคุ้มค่าเงิน และความมั่นใจใน
ตัวสินค้า จากการออกแบบเป็นชุดของสินค้า มีผลต่อการท�ำให้ผู้
บริโภคเกิดความทรงจ�ำทีด่ ถี า้ ออกแบบได้ตรงกับ รสนิยมของกลุม่
เป้าหมาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเปรียบเสมือน ชุดแบบ
ฟอร์มของเสือ้ ผ้าคนทีใ่ ส่ เช่น มีชดุ สูท ชุดพระราชทาน ชุดม่อฮ่อม
เป็นต้น การออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นชุดนี้เมื่อใครเห็น ก็ทราบว่าชุด
อะไร แม้ว่าจะใช้เสื้อผ้าและสีสันที่แตกต่างกัน การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เป็นชุดนี้ก็มีหลักการคล้ายคลึงกัน
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2. การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย เทคนิคการออกแบบ
วิธีนี้ยึดหลักในการสร้างภาพ ณ จุดขายให้เป็นภาพใหญ่ ดูเป็น
ภาพที่ปะติดปะต่อหรืออาจเป็นภาพกราฟิกขนาดใหญ่ โดยมีจุด
มุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในระยะทางไกล ตาม
รายละเอียดเรื่องสรีระในการอ่าน และประสาทสัมผัสของผู้ซื้อ
เนื่องจากโอกาสที่ตัวบรรจุภัณฑ์และรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์
จะสามารถมองเห็นในระยะเกิน 10 เมตรขึ้นไปนั้นเป็นไปได้ยาก
ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้พื้นที่บนที่วางสินค้านั้นจัดเป็นภาพใหญ่เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ สิ่งพึงระวังในภาพที่ต่อขึ้นจากการเรียงบรรจุ
ภัณฑ์นั้น จะต้องเป็นภาพที่สร้างความประทับใจหรือกระตุ้นให้
เกิดความอยากได้ของกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจเคยเห็นภาพดังกล่าว
จากสื่ออื่นๆ เช่น บนตัวบรรจุภัณฑ์ที่เคยบริโภคหรือสื่อโฆษณา
ต่างๆ เป็นต้น การต่อเป็นภาพของบรรจุภณั ฑ์นยี้ งั ต้องระมัดระวัง
ขัน้ ตอนการแปรรูปบรรจุภณั ฑ์ เช่น การทับเส้น และระบบการพิมพ์
บนบรรจุภณั ฑ์จะต้องแน่นอนมีคณุ ภาพดี เพือ่ ว่าภาพทีต่ อ่ ขึน้ มาจะ
เป็นภาพที่สมบูรณ์และสวยงาม
3. การออกแบบแสดงศิลปะท้องถิน่ เทคนิคการออกแบบ
วิธีนี้ มีจุดมุ่งหมายอันดับแรก คือ การส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายใน
ท้องถิ่นเพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยว ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก
ถ้าสินค้าดังกล่าวได้รบั ความนิยม ในวงกว้างก็สามารถน�ำออกขาย
ในตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรืออาจส่งขายไปยังต่างประเทศได้
ถ้าสามารถควบคุมคุณภาพ การผลิต และมีวตั ถุดบิ มากพอ พร้อม
ทัง้ กระบวนการผลิต แบบอัตโนมัตทิ สี่ ามารถวางแผนงานการผลิต
ได้ รายละเอียดบนบรรจุภณั ฑ์ทใี่ ช้สอื่ ความหมายเพือ่ เป็นของฝาก
นี้ มักจะใช้สิ่งที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้น เช่น รูปจระเข้ชาละวัน
ของจังหวัดพิจิตร รถม้าของจังหวัดล�ำปาง ภูมิประเทศในท้องถิ่น
เป็นต้น ในบางกรณีอาจน�ำวัสดุที่ผลิตได้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ เพือ่ ความแปลกใหม่ นอกเหนือจากรายละเอียด ของกราฟิก
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ เพือ่ ซือ้ ไปเป็นของฝากจ�ำต้องพิจารณาถึง
ความสะดวกในการน�ำกลับของผู้ซื้อ และความแข็งแรงของบรรจุ
ภัณฑ์ในการน�ำไปมอบเป็นของขวัญ มีการออกแบบหูหวิ้ เพือ่ ความ
สะดวก ในการน�ำกลับ
4. การออกแบบของขวัญ เทคนิคในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ แบบของขวัญค่อนข้างจะแตกต่างจากเทคนิคต่างๆ ที่ได้
กล่าวมา สาเหตุเนื่องจากผู้ซื้อสินค้าที่เป็นของขวัญไม่มีโอกาส
บริโภค และหลายครั้งที่ การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้น ณ จุดขาย ด้วย
เหตุนกี้ ารออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ของขวัญทีด่ จี งึ มีบทบาทส�ำคัญมาก
ต่อความส�ำเร็จของการขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาล
ต่างๆ
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เทคนิคต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็นเทคนิคที่นิยมใช้
อย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากเทคนิคการออกแบบกราฟิกแล้วใน
ฐานะนักออกแบบกราฟิกยังจ�ำต้องรู้ ถึงข้อมูลทางด้าน เทคโนโลยี
ทั้งในด้านการบรรจุ และการพิมพ์ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลของเครือ่ งจักรทีจ่ ะ ใช้ในการบรรจุ เช่นการขึน้
รูป การบรรจุ การปิด การขนย้าย วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
2. ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
หรือการเลือกใช้วสั ดุบรรจุภณั ฑ์ ทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อนมาก ผลการ
ทดสอบความเข้ากันได้ ของผลิตภัณฑ์อาหาร และวัสดุบรรจุภณั ฑ์
ควรแจ้ง ไปยังนักออกแบบกราฟิกด้วย
3. นักออกแบบกราฟิก ควรจะทราบถึงข้อจ�ำกัดของ
โครงสร้างที่พัฒนา โดยฝ่ายเทคโนโลยี เช่น ช่องปากที่เปิดของ
บรรจุภณั ฑ์ ความเหนียวข้น ของผลิตภัณฑ์ อายุขยั ของ ผลิตภัณฑ์
อาหาร การเก็บ การขนส่ง เป็นต้น
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ ที่จะ
ใช้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่จะเลือกใช้ จ�ำนวนสีที่จะพิมพ์ได้ วิธีการ
เคลือบ ข้อจ�ำกัดใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพิมพ์เหล่านี้ เป็น รายละเอียด
ที่จ�ำเป็นมาก ส�ำหรับการออกแบบกราฟิก
5. ในกรณีที่สินค้าเดียวกันบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ต่าง
ประเภทกัน เช่น อาหารเหลวบรรจุในขวดและซอง นักออกแบบ
กราฟิก มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทราบถึงข้อจ�ำกัด ของบรรจุ
ภัณฑ์แต่ละระบบ
6. ในการออกแบบกราฟิก ส�ำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง
ประเภทกัน จะใช้เทคนิคการออกแบบที่แตกต่างกัน กุญแจส�ำคัญ
ของการออกแบบให้สัมฤทธิผล คือ การสื่อสารระหว่าง แต่ละ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักออกแบบกราฟิกสามารถใช้ความคิด
ริเริ่มต่างๆ สร้างสรรค์งานทางศิลปะให้สอดคล้องกับเป้าหมายใน
การออกแบบ
เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกุญแจส�ำคัญต่อความเป็น
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิก และผู้ผลิตสินค้า
ความเข้าใจต่อกุญแจเหล่านี้ อันได้แก่ วัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบกราฟิกส�ำหรับบรรจุภณั ฑ์ ขัน้ ตอนการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการออกแบบ จะน�ำไปสู่การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ สูงขึน้ อันจะส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในธุรกิจไปได้ในระยะยาว ผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ตลอด
จนความเป็นที่ยอมรับของตลาดนั้นเอง
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