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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นทุกที	 การสร้างมาตรฐานให้กระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยสร้างจุดขายให้กับสินค้า	เนื่องจากสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน	ส่งผลให้ผู้บริโภค
มคีวามมัน่ใจในการเลอืกซือ้สนิค้า	ตลอดจนช่วยขจดัข้อกดีกนัทางการค้าต่างๆ	ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม	บรรจภุณัฑ์ทกุวนันีจ้งึมบีทบาท
มากยิง่ขึน้เรือ่ยๆ	เพราะนอกจากจะท�าหน้าทีใ่นการรวบรวม	และคุม้ครองสนิค้าจากแหล่งผลติให้ถงึมอืผูบ้รโิภคแล้ว	ยงัช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการใช้งานสินค้า	ตลอดจนให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า	เพื่อส่งเสริมการขายอีกด้วย
	 บทบาทของบรรจุภัณฑ์ในฐานะของโลจิสติกส	์จะมีพันธกิจหลักเพื่อการขนย้าย	การเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ	และสามารถจัด
เรียง	รวบรวม	อยู่ในเนื้อที่ซึ่งจ�ากัดเพื่อให้มีปริมาตรการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	ซึ่งจะส่งผลต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ใน
ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและต่อต้นทุนโลจิสติกส์
	 จดุประสงค์ของการจดัการบรรจภุณัฑ์โลจสิตกิส์ให้มปีระสทิธภิาพกเ็พือ่ให้กจิกรรมโลจสิตกิส์ในฐานะเป็นกลไกทีจ่ะท�าให้ระบบโล
จิสติกส์มีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะท�าหน้าที่ปกป้องให้สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคปลายทางอย่างปลอดภัย	
ไม่บดูเน่าเสยี	อยูใ่นสภาพการห่อหุม้ทีส่นิค้าภายในเป็นปกติ	สามารถยดือายกุารเกบ็ทีน่านขึน้	อกีทัง้ยงัสามารถปกป้องรกัษาในกระบวนการ
ขนส่ง	 หรือการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่ก�าหนด	 ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ	 รวมถึงการจัดเก็บในคลัง
สินค้าที่สามารถช่วยในการบริหารพื้นที่ของจัดวางหรือจัดเรียงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract

 At present, the manufacturing industry is faced with severe competition.  To build the standard for process and 
product, it is important to create the selling point of the product. Standardized products make customers feel more confident 
about selecting them.  Also, it helps promote useful attitudes about trade protectionism directly and indirectly.  Packaging 
today has a greater role in the matter of assembly and protection of the product from origin to use by the ultimate customer.  
Besides, it also provides convenience and workability of product specification in the matter of sales promotion.
 Logistically, the major roles of packaging include transportation, storage, and maintenance of the product. The 
product arrangement and assembly must accord with space limitations and maximum efficiency.  This will have direct 
effect in an effective logistics system and the matter of cost in various activities.
 The objective of effective packaging logistics is to support all other logistics activities efficiently. Good packaging 
protects merchandises for transportation to customer destinations safely, ensuring a fresh product without damage and a 
good inner protection and  also ensures the keeping of  the product in perfect condition, as well as a timely transportation 
process and reliable distribution.  It helps to reduce cost in processing, warehouse storage, expedites handling, and ensures 
the effective space management of product.

จะจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
How to Manage an Effective Packaging Logistics?
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บทน�า

	 การจดัการบรรจภุณัฑ์		(packaging	management)	เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางโลจิสติกส์	โดยเฉพาะปัจจุบันที่การ
ผลิตสินค้าหรือบริการให้ความส�าคัญกับผู้บริโภค	ท�าให้การบรรจุ
ภณัฑ์มบีทบาทมากขึน้	เนือ่งจากมสีนิค้าชนดิใหม่เพิม่ขึน้อยูต่ลอด
เวลา	การแข่งขันทางธุรกิจก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน	ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ
สินค้าย่อมไม่อาจติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลา		
บรรจภุณัฑ์จงึต้องท�าหน้าทีแ่นะน�าผลติภณัฑ์ทีถ่กูบรรจอุยูใ่ห้กบัผู้
ซื้อ	และต้องดึงความสนใจของผู้ซื้อที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	ให้
สนใจใช้สนิค้า	และเกดิความพอใจทีจ่ะซือ้ใช้อกี	บรรจภุณัฑ์จะท�า
หน้าที่ขายและโฆษณาสินค้าควบคู่กันไปในตัวด้วย	 ดังนั้น	 การ
บรรจภุณัฑ์จงึมคีวามส�าคญั	เพราะการมบีรรจภุณัฑ์และการขนส่ง
ที่เหมาะสม	นอกจากจะช่วยลดความเสียหายแล้ว	ยังท�าให้ธุรกิจ
สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น
	 	การจดัการบรรจภุณัฑ์โลจสิตกิส์ให้มปีระสทิธภิาพเป็นสิง่
ส�าคญัอย่างยิง่ของธรุกจิ	เพราะบรรจภุณัฑ์จะเกีย่วข้องกบักจิกรรม
ทางโลจิสติกส ์และนับวันจะมีส ่วนส�าคัญต ่อการผลิตและ
ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์	 ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแลก
เปลี่ยนสินค้าทางไกลกันมากยิ่งขึ้น	บรรจุภัณฑ์จึงมีส่วนส�าคัญต่อ
การลดต้นทนุโลจสิตกิส์และมส่ีวนส�าคญัเพือ่ให้	ระบบโลจสิตกิส์มี
การขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งในด้านเชิงเวลา	
ประสิทธิภาพและต้นทุน	 รวมถึงมีส่วนส�าคัญในลักษณะที่มีการ		
บ่งชี	้(identify)	แหล่งทีม่าและแหล่งทีจ่ะส่งมอบ	(delivery)	อกีด้วย

ความหมายของบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์

	 บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขั้นตอนหลักใน
การดึงดูดหรือเรียกความสนใจจากผู้บริโภค	 โดยเฉพาะปัจจุบันที่
การผลิตสินค้าหรือบริการให้ความส�าคัญกับผู้บริโภค	(consumer	
oriented)	บรรจุภัณฑ์	หมายถึงวัสดุใดๆ	ที่น�ามาใช้ส�าหรับห่อหุ้ม
ป้องกัน	ล�าเลียง	จัดส่ง	และน�าเสนอสินค้า	ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้า
ทีผ่่านการผลติ	ตัง้แต่ผูผ้ลติถงึผูใ้ช้หรอืผูบ้รโิภคโดยมวีตัถปุระสงค์
เบือ้งต้นในการป้องกัน	หรอืรกัษาผลติภณัฑ์ให้คงสภาพ	ตลอดจน
มีคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด	 กล่าวโดยสรุป	
บรรจุภัณฑ์	(package)		มีความหมายถึง	ภาชนะ	กล่อง	หีบ	ห่อ	
ลงั	พาเลท	(pallet)	ตู	้หรอืสิง่อืน่ใดทีท่�าหน้าทีเ่พือ่การบรรจวุตัถดุบิ
สนิค้าหรอืสิง่ของไว้ภายใน	ซึง่มส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้ระบบโลจสิตกิส์
มีประสิทธิภาพและเป ็น เครื่ องมือในการกระจายสินค ้ า	
(distribution)	ไปสู่ผู้ใช้	ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค	(สมพงษ์		เฟื่องอารมณ์,	
2550)	ทัง้นีส้นิค้าบรรจภุณัฑ์	เป็นกลไกส�าคญัให้มกีารส่งมอบสนิค้า
แก่ผู้ที่ต้องการขายไปสู่ผู้ที่ต้องการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่ง

ได้แก่	การบ่งชี	้ระบขุ้อมลูของสนิค้าบนกล่อง		ลงั	หรอืบรรจภุณัฑ์	
รายละเอยีดของสนิค้า		แหล่งทีผ่ลติ	และแหล่งทีส่นิค้าจะมกีารส่ง
มอบ	
	 ส่วนการจัดการบรรจุภัณฑ์	(packaging	management)	
หมายถงึ	กระบวนการหรอืวธิกีารในการห่อหุม้สนิค้า	เพือ่การขนส่ง
ทีป่ลอดภยัไปยงัผูบ้รโิภคคนสดุท้าย	ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ	โดย
เสยีต้นทนุต�า่ทีส่ดุ	ดงันัน้	บรรจภุณัฑ์จงึเป็นงานเทคนคิทีต้่องอาศยั
ความช�านาญ	 ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค	์ ในอันที่จะ
ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิต
เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า	หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย	อาทิ	ความ
สะดวกสบายในการพกพาหรือการใช้	เป็นต้น	

ความส�าคัญของบรรจุภัณฑ์

	 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ	 ของ
กระบวนการผลิต	การค้าและการอุตสาหกรรม	เนื่องจากเป็นภาพ
ลักษณ์แรกของสินค้าที่ผู้บริโภคได้สัมผัส	 มีบทบาทในการชี้ขาด
การตัดสินใจของผู้บริโภคต่อสินค้า	นอกจากนั้น	การมีบรรจุภัณฑ์
และการขนส่งทีเ่หมาะสม	นอกจากจะมส่ีวนทีจ่ะช่วยลดความเสยี
หายแล้ว	ยังท�าให้ธุรกิจสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น	
	 จากการที่บรรจุภัณฑ์	 มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ			
กิจกรรมทางโลจิสติกส์ในฐานะเป็นกลไกท�าให้ระบบโลจิสติกส์มี
การขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์	
(packaging	logistics)	จึงมีความส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 เพื่อการเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ	 และสามารถจัด
เรียง	รวบรวม	อยู่ในเนื้อที่ซึ่งจ�ากัด	ให้มีปริมาตรการใช้พื้นที่อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด	ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์	
	 2.	บรรจภุณัฑ์ทีด่	ีจะมกีารออกแบบเพือ่ให้ท�าหน้าทีใ่นการ
ป้องกนัสนิค้าทีบ่รรจอุยูภ่ายในไม่ให้ได้รบัความเสยีหายหรอืเสยีรปู	
ในขณะเคลือ่นย้ายสนิค้า	และช่วยให้การจดัวางหรอืจดัเรยีงสนิค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 3.	บรรจุภัณฑ์	มีส่วนส�าคัญในฐานะเป็นอุปกรณ์ที่จ�าเป็น
ต่อการ	ขนย้ายสนิค้าจากแหล่งผลติ	และเพือ่ให้มกีารส่งต่อสนิค้า
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ทางโลจิสติกส์จนสินค้าไปสู่ที่หมายปลายทาง	
ในสภาพที่ปลอดภัยมีความสะดวกโดยมีต้นทุนในการส่งมอบ	
(delivery	cost)	ที่ประหยัด	
	 4.	บรรจุภัณฑ์มีส่วนส�าคัญที่ก่อให้เกิดการส่งมอบสินค้า
ภายใต้ความพึงพอใจของสินค้า	 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพันธะกิจของ	
โลจิสติกส์โดยตรง



Executive Journal132

บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส ์
	 บทบาททีส่�าคญัของโลจสิตกิส์จะเกีย่วข้องกบักจิกรรมการ
เคลื่อนย้าย	 จัดเก็บ	 และกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้
บรโิภคขัน้สดุท้าย	ภายใต้การจ�ากดัของเงือ่นเวลาทีจ่ะต้องส่งมอบ
แบบทนัเวลา	(just	in	time)		และต้นทนุรวม	(total	cost)	ทีส่ามารถ
แข่งขันได้	 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์
	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากทางการค้าปัจจุบันมีการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรง	 บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทส�าคัญต่อการส่งเสริม
ทางการตลาด	(market	promotion)	โดยเน้นเรื่องความสวยงาม	
ความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อ	
บรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบันจึงท�าหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์	
(image)	 ของสินค้าก่อนที่ผู้ซื้อจะเห็นตัวสินค้า	 ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่
บรรจุสินค้าส�าหรับผู้บริโภคจะมีการใช้รูปแบบหรือสีสันที่น่าสนใจ	
รวมถึงมีข้อความประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าที่บรรจุอยู ่
ภายใน	
	 ส�าหรับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์	 จะค�านึงถึง					
ผู้บริโภคคนสุดท้ายน้อยมาก	 แต่จะเน้นด้านความสะดวกต่อการ
ท�างานและต้นทนุ	 จะสงัเกตเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงบรรจภุณัฑ์จะ
กระท�าได้บ่อยๆ	โดยไม่กระทบถงึลกูค้า	โดยสามารถปรบัเปลีย่นวสัดุ	
ลดขนาด	หรอืเพิม่ขนาดได้ทนัท	ี(ค�านาย	อภปิรชัญาสกลุ,	2546)
	 ดังนั้น	 บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในฐานะที่เป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์	จึงสรุปได้	3	ประการ	คือ	
 1. ท�าหน้าที่ด้านการเก็บรักษา (storage support) ใน
การปกป้องและเก็บรักษาสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและมี
ความสะดวกในระหว่างการจัดเก็บ	
 2. ท�าหน้าที่ด้านการขนส่ง (transport support)	เพื่อ
ให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเพื่อ
การขนส่ง	
 3. ท�าหน้าที่ลดต้นทุน (cost reduction) ในการท�าให้
ประหยดัเนือ้ที	่ทัง้เพือ่การเกบ็รกัษาและเพือ่การขนย้ายสนิค้าหรอื
การขนส่งเนื่องจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อน

ประเภทของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส ์
	 บรรจภุณัฑ์อาจจ�าแนกออกตามวตัถปุระสงค์ของการบรรจุ
ภัณฑ์	 การบรรจุภัณฑ์มีความส�าคัญที่สุดส�าหรับสินค้าสะดวกซื้อ	
(convenience	goods)	จะเหน็ได้ว่าสนิค้าทีว่างขายตามห้างสรรพ
สินค้าทุกประเภทจะต้องมีการบรรจุภัณฑ์	โดยเฉพาะสินค้าที่ต้อง
มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ	เช่น	อุปกรณ์ราคาแพง	ซึ่งต้องมีการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์	 และมี

มาตรฐานความปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค	 เพื่อให้สะดวกทั้ง							
ผู้บริโภคและผู้ผลิต	แต่ส�าหรับประเภทของบรรจุภัณฑ์ตามการใช้
ในงานโลจิสติกส์		แบ่งได้เป็นดังนี้
 1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (retail package)  
เป็นบรรจภุณัฑ์ทีอ่อกแบบไว้เพือ่ความสะดวกต่อการส่งมอบสนิค้า
ให้กับผู้บริโภคโดยตรง	จึงมีการออกแบบให้มีความสะดุดตา	และ
เป็นสือ่โฆษณาภายในตวัเอง	นอกจากนี	้ยงัท�าหน้าทีป่กป้องสนิค้า	
มีรูปร่างที่เหมาะแก่การใช้งาน	และมีการออกแบบเชิงส่งเสริมการ
ตลาดหรือเชิงพาณิชย์
 2. บรรจภุณัฑ์เพือ่การขายส่ง (wholesale package) 
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แบ่งสินค้าออกเป็นชุดเพื่อสะดวกในการจัด
จ�าหน่าย	เช่น	6	ชิ้น		12	ชิ้น	หรือ	24	ชิ้น	เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้
สินค้าเสียภายในระหว่างการเก็บรักษาในคลังสินค้าหรือจากการ
ขนส่งและสะดวกต่อการส่งมอบสินค้าไปสู่ผู้ขายปลีกหรือขายส่ง	
ซึง่บรรจภุณัฑ์นีส้�าคญัต่อกระบวนการกระจายสนิค้า	ทีเ่รยีกว่า	DC	
(Distribution	Center)	หรือ	ศูนย์กระจายสินค้า
 3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง  

(out package/transport package)	 เป็นบรรจุภัณฑ์ที่
ออกแบบเพือ่ใช้บรรจสุนิค้า	เพือ่ให้สามารถจดัเรยีงหรอืจดัวางโดย
ใช้พื้นที่ได้น้อยที่สุด	 เพื่อใช้ในการขนส่ง	 รวมถึง	 ให้มีสภาพ							
แข็งแรงเพื่อป้องกันการกระแทกหรือป้องกันละอองน�้าหรือน�้า					
ไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง	 เช่น	 ลังไม้	
หรือที่บรรจุในพาเลท	(pallet)	เป็นต้น

ปัญหาของการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส ์
	 การจัดบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่มีความจ�าเป็นต่อ
ความส�าเร็จของธุรกิจ	ทั้งต่อกระบวนการด�าเนินการ	และการลด
ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	อย่างไรกต็าม	การจดัการบรรจภุณัฑ์
ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดปัญหาดังนี้
 1. ป ัญหาการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์  (packaging 

development)	 เมื่อน�าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดเพื่อวาง
จ�าหน่าย	จ�าเป็นต้องมกีารบรรจภุณัฑ์และการตดิฉลาก		การพฒันา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค	
ในปัจจุบันการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่
ส�าคญั	เพราะบรรจภุณัฑ์ทีถ่กูออกแบบมาดที�าให้ง่ายต่อการใช้งาน
ของผู้บริโภค	มีส่วนท�าให้ผู้บริโภคจดจ�าสินค้าได้ทันที	ช่วยในการ
ส่งเสรมิการขายของผูผ้ลติได้		และดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค	
หากไม่มกีารพฒันาบรรจภุณัฑ์	ธรุกจิจะไม่สามารถแข่งขนัทางการ
ค้าได้	 ดังนั้น	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องสอดรับประเด็นการ
ตลาด	การกระจายสนิค้า	และการผลติ	ซึง่จะต้องเกีย่วข้องกบัเรือ่ง
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โลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการออกแบบที่เข้ากับการใช้งาน	 รวมถึง
เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่
ก�าหนด	
 2. ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging 

design) บรรจุภัณฑ์รวมถึงภาชนะที่บรรจุ	(container)	และการ
ออกแบบ	สีสัน	รูปร่าง	ตราฉลาก	ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์	
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใดๆ	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์
ให้สามารถเอือ้อ�านวยคณุประโยชน์ด้านหน้าทีใ่ช้สอยได้ด	ีและเพือ่
สร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร	 และสร้างผลกระทบทาง
จติวทิยาต่อผูบ้รโิภค	ปัญหาทีพ่บในการออกแบบบรรจภุณัฑ์	ได้แก่	
ตราเครือ่งหมายไม่เด่น	ขาดความสวยงาม	การออกแบบไม่สะดวก
ต่อการใช้งาน	และไม่สะดวกในการเก็บรักษา
	 ดังนั้น	การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงส�าคัญอย่างยิ่งในตลาด
ปัจจุบัน	 นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องใช้ความรู้และข้อมูลจาก
หลายๆ	 ด้านมาประกอบกัน	 การใช้ทักษะทางศิลปะในการ
ออกแบบ	ต้องอาศัยความรู้	 และข้อมูลต่างๆ	 เพื่อให้ได้ผลงานที่
ส�าเร็จออกมามีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง	 และสอดคล้องกับ
ภาวการณ์แข่งขันทางการค้าเช่นในสภาพปัจจุบัน
 3. ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์  การออกแบบบรรจภุณัฑ์ทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากๆ	ท�าให้
เกิดปัญหาหลายประการ	 เช่น	 การผลิต	 การบรรจุ	 และรวมทั้ง
การขนส่ง	ถ้าไม่ค�านึงถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว	สิ่งที่ตามมาก็
คือบรรจุภัณฑ์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เท่าที่ควร	 และจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนได้จนกลายเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนโดยไม่จ�าเป็น	ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ทีม่คีวามรูอ้ย่างลกึซึง้	หรอืขาดการสนบัสนนุจากหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้อง	และขาดการศกึษาวจิยัอย่างจรงิจงั	ถอืเป็นอปุสรรค
ส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของประเทศยังไม่ครบวงจร		
 4. ปัญหาการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging 

materials)	การเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์มส่ีวนส�าคญัในการเพิม่มลูค่า
และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่
มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอื่นในท้องตลาด	ซึ่งต้องเลือกใช้
บรรจภุณัฑ์ทีม่มีลูค่าสงูยกระดบัมาตรฐานสนิค้าให้สงูขึน้	การเลอืก
ใช้บรรจภุณัฑ์ทีไ่ม่เหมาะสมกบัสนิค้า	จะท�าให้สนิค้าดดู้อยคณุภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน	ดังนั้น	ผู้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องรู้จักชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ท�าบรรจุภัณฑ์ด้านคุณสมบัติทางกายภาพ	และคุณสมบัติทาง
เคมี
 5. ปัญหาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (packaging cost)	 ใน
สถานการณ์ปัจจบุนั	ต้นทนุบรรจภุณัฑ์เป็นปัจจยัทีส่�าคญัของธรุกจิ	
ต้นทนุบรรจภุณัฑ์	ประกอบด้วย		ต้นทนุในการออกแบบบรรจภุณัฑ์	

(packaging	design	cost)		ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์	(packaging	
material	cost)		ต้นทุนในการขนส่ง	(transportation	cost)	และ
ต้นทุนในคลังสินค้า	(warehouse	cost)
	 ปัญหาที่พบในต้นทุนบรรจุภัณฑ์	ได้แก่	การใช้วัสดุในการ
บรรจภุณัฑ์ไม่เหมาะสมกบัราคาใช้เครือ่งมอืเครือ่งจกัรในการผลติ
บรรจุภัณฑ์ไม่คุ้มค่า	หรือซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูง	ทั้งนี้การจัดวาง
บรรจุภัณฑ์เรียงทับซ้อนกันในทางสูง	ก็จะสามารถลดต้นทุนบรรจุ
ภัณฑ์ได้	นอกจากนี้	ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อรูปแบบ
การขนส่ง	 และประหยัดพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าจะเกี่ยวโยง
ถงึต้นทนุด้านโลจสิตกิส์ด้วย	เพราะหากบรหิารพืน้ทีตู่ค้อนเทนเนอร์
และคลังสินค้าได้คุ้มค่ามาก	 ย่อมหมายถึงปริมาณการขนส่งและ
การประหยัดต่อเที่ยวที่มากขึ้น
 6. ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง	 บรรจุภัณฑ์เพื่อ
การขนส่ง	 เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้าส�าหรับการจัดส่งสินค้า
จากแหล่งผลิตไปยังแหล่งอื่นๆ	 เช่นการส่งต่อไปยังโรงงานอื่น	
สถานที่จัดเก็บ	แหล่งจ�าหน่าย	เป็นต้น	ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
ขนส่งที่พบได้แก่	 บรรจุภัณฑ์ไม่กะทัดรัด	 ท�าให้เสียค่าระวางสูง	
บรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรง	ทนทาน	ท�าให้สินค้าแตกหักง่าย	หรือบรรจุ
ภัณฑ์ใช้วัสดุน�้าหนักมาก	ท�าให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง
	 หากบรรจภุณัฑ์นัน้ไม่สามารถใช้งานได้เตม็ทีเ่ท่าทีค่วร	จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนได้จนกลายเป็นการเพิ่ม
ต้นทนุโดยไม่จ�าเป็น		ดงันัน้	การออกแบบบรรจภุณัฑ์เพือ่การขนส่ง
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 นักออกแบบจะต้องวิเคราะห์ลักษณะที่
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้า
 7. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุหนึ่งในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหลีก
เลีย่งไม่ได้	เนือ่งจากบรรจภุณัฑ์มกัมอีายกุารใช้งานสัน้และเปลีย่น
เป็นขยะภายหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง	ดังนั้น	การน�าบรรจุ
ภณัฑ์กลบัมาใช้ใหม่หรอืมาหลอมใหม่ได้	การก�าจดับรรจภุณัฑ์หลงั
จากการใช้แล้วและเลอืกใช้วสัดทุีส่ามารถย่อยสลายได้	รวมทัง้การ
ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกองขยะทั่วประเทศด้วยวิธีที่
ปลอดภัยและเหมาะสมจะไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้การ
ใช้ระบบการจดัการบรรจภุณัฑ์และขยะบรรจภุณัฑ์	จะสามารถลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไปได้มาก

แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ 
	 เนื่องจากการจัดการบรรจุภัณฑ์	 เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญ
กิจกรรมหนึ่งของระบบโลจิสติกส์และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้า	(value	of	goods	 in	the	
market)	เพราะเป็นภาพลกัษณ์ของสนิค้าทีผู่บ้รโิภคได้สมัผสั	และ
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มบีทบาทในการชีข้าดการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อสนิค้า	อกีทัง้ยงั
ท�าหน้าทีป่กป้องให้สนิค้าให้ถงึมอืผูบ้รโิภคปลายทางอย่างปลอดภยั	
โดยสอดคล้องกบัวธิหีรอืกระบวนการในการจดัส่งและการกระจาย
สินค้า	 ดังนั้น	 แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ	สรุปได้ดังนี้
 1. การพฒันาบรรจภุณัฑ์  (packaging development) 

ในอดตีบรรจภุณัฑ์มหีน้าทีเ่พยีงห่อหุม้และปกป้องผลติภณัฑ์เท่านัน้	
แต่ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ผลติภณัฑ์และรปูลกัษณ์ทีส่ามารถดงึดดูผูซ้ือ้	ตลอดจนสามารถใช้
ในการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมด้านสงัคมขององค์กร	เพือ่สร้างแรง
จูงใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า	
	 จากสภาพการแข่งขันในตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์	เติบโตมากทั้ง
ด้านการออกแบบวสัดบุรรจภุณัฑ์	อปุกรณ์เครือ่งจกัรและเทคโนโลยี
การผลิต	 พร้อมทั้งบทบาทความส�าคัญที่เพิ่มมากขึ้นของบรรจุ
ภัณฑ์ต่อความส�าเร็จทางการตลาด	 ทั้งนี้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ	 จากวัสดุหลาก
หลาย	กระแสของการรกัษาสิง่แวดล้อมในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	ส่ง
ผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่มุ่งสู่การใช้วัสดุน้อยลงและ
เพิม่ความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้	หวัใจส�าคญัในการพฒันา	
คือ	ความพยายามลดจุดด้อยของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด
	 การพฒันาบรรจภุณัฑ์	มผีลต่อความอยูร่อดของผลติภณัฑ์	
จนถึงมือผู้บริโภคโดยมีสภาพสมบูรณ์	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การส่งออก	 จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์	โดยมีต้นทุนต�่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ (packaging 

logistics design)	 การบรรจุภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบการสร้างสิง่บรรจเุพือ่ห่อหุม้สนิค้าให้อยูใ่นสภาพเรยีบร้อย	
ป้องกนัไม่ให้เกดิการแตกหกัของสนิค้า	การสญูหายของสนิค้า	และ
การเสือ่มสภาพของสนิค้า	ธรุกจิสามารถลดความเสีย่งภยัดงักล่าว
ได้ด้วยบรรจภุณัฑ์ทีแ่ขง็แรงทนทานต่อการกดทบัและการเสยีดสทีี่
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า	 รวมทั้งมีการก�าหนด
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์	 เช่น	 ขนาด	น�้าหนัก	 ของหีบห่อ	 เพื่อ
ให้การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับโลจิสติกส์	 จะต้องมี
ลักษณะ	ดังนี้
	 (1)	 สอดรับกับเรื่องของการตลาด/การจัดจ�าหน่าย/
ผลิตภัณฑ์	(marketing/	distribution/	product/)	
	 (2)	 จะต้องเกีย่วข้องกบัเรือ่งโซ่อปุทาน	หรอื	supply	chain	
ทั้งในส่วนของการออกแบบที่เข้ากับการใช้งาน	

	 (3)	 เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่ก�าหนด	
	 (4)	 จะต้องช่วยในการลดต้นทุน	(cost)	 ในกระบวนการ
ต่างๆ	
	 (5)	 ค�าถึงการจัดเก็บในคลังสินค้า	(warehouse)
	 (6)	 สามารถเสรมิช่วยในการบรหิารพืน้ทีว่่าง	(space)	ของ
การบรรทุกหรือการออกแบบการขนส่ง	(transport	design)	ที่ต้อง
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน
	 (7)	 การใช้วัสดุที่เบา	เพราะจะท�าให้ประหยัดค่าขนส่ง
	 (8)	 ช่วยให้บรรทุกสินค้าได้	 ท�าให้เกิดการบรรทุกสินค้า
เต็มคันรถ	เกิดความสะดวกในการยกขนและความสะดวกในการ
รองรับสินค้า	
	 (9)	 ช่วยลดของหายและเสียหาย	เช่น	การใช้พลาสติกใส	
ส่งผลให้สามารถมองเห็นสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์	 ท�าให้ทราบว่า
สินค้าสูญหายหรือเสียหายหรือไม่	 นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้า
สามารถเลือกสีของสินค้าได้สะดวก
	 (10)		ช่วยเสรมิภาพลกัษณ์ของกจิการ	และค�านงึถงึการน�า
กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	
	 (11)	ออกแบบให้สามารถวางทับซ้อนกันได้	ส่งผลให้เกิด
การขนส่งเต็มคันรถ	เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	ลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการ	และลดต้นทุนได้จ�านวนมาก
 3. การเพิ่มการจ้างงานในการบรรจุภัณฑ์ (increase 

employment rate)	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เติบโต
ขยายตัวอย่างมาก	 ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	(continuous	
industry)	จ�านวนมาก	โดยมีการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีด้านการ
บรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นมาก	 รวมทั้งการใช้ระบบการบรรจุภัณฑ์แบบ
อตัโนมตั	ิ(automatic	packaging)	กระบวนการบรรจภุณัฑ์ท�าให้
เกิดการจ้างงานบุคคลฝ่ายต่างๆ	 จ�านวนมาก	 ทั้งในระดับการ
ออกแบบ	 เช่น	 อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์	 (packaging	
designer)	งานด้านกราฟิกดีไซน์	(graphic	design	หรือ	visual	
design)	ตลอดจนระดับแรงงานที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์	เป็นต้น
การเพิ่มบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความรู้อย่าง
ลึกซึ้ง	จะช่วยให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การเลอืกวสัดบุรรจภุณัฑ์ (packaging materials)  
การเลือกวัสดุและวิธีการบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์		ต้อง
อาศัยความรู้และพิจารณาข้อมูลตลอดจนปัจจัยต่างๆ	 ซึ่งต้อง
พิจารณามีความคุ้มทุน	หรือความเป็นไปได้ในระบบการผลิตและ
จัดจ�าหน่าย	 ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์	
ได้แก่	สภาพทางการตลาดและข้อจ�ากดัต่างๆ		ธรรมชาต	ิลกัษณะ
เฉพาะของผลิตภัณฑ์	สภาพการล�าเลียง	การขนส่ง	การเก็บรักษา	
วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์	 และการจัดหาวัสดุบรรจุ	 ปัจจุบันวัสดุ	
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หลกัๆ	ทีใ่ช้ผลติบรรจภุณัฑ์ประเภทต่างๆ	แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	
คอื	กระดาษ	พลาสตกิ	โลหะ	และแก้ว	ซึง่แต่ละประเภทมลีกัษณะ
เฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป	 การเลือกวัสดุไปใช้จึงต้อง
ค�านึงถึงสินค้าที่อยู่ภายในด้วย
	 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้านั้น	 ต้อง
สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์	ว่ามี
ลักษณะเป็น	น�้า	ครีม	ผง	เม็ด	ก้อน	แผ่นบางกรอบ	ก๊าซ	หรือ
ลักษณะอื่นๆ	ซึ่งอาจช่วยให้สินค้าสามารถอยู่ในสภาพที่ต้องการ
ได้โดยไม่แตกหักเสียหาย		และเน่าเสียก่อนเวลาที่ก�าหนดไว้		
 5. การลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ (cost saving)  

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขายให้กับผู้บริโภค	ณ	จุดซื้อ
หรือผู้ใช้รายสุดท้าย	 บรรจุภัณฑ์มีความจ�าเป็นอย่างมากในการ
รักษาสินค้าให้คงอยู ่สภาพเดิมที่สุด	 ในขณะเดียวกันก็ยังมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าได้โดยสะดวก	 เช่น	 เมื่อน�า
สนิค้าทีเ่ป็นกระป๋อง	ลงกล่องกระดาษ	จะท�าให้สามารถท�าการขน
ถ่ายได้เป็นจ�านวนมากขึ้น	 พร้อมทั้งลดปริมาณพื้นที่ในการเก็บ
คงคลัง	ก่อให้เกิดความสะดวกในการเรียงซ้อน	ซึ่งผู้ประกอบการ
ค้าโดยทั่วไปค้นพบว่า	 การเพิ่มต้นทุนของบรรจุภัณฑ์	 จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ยงัผลให้ต้นทนุรวมของ
สินค้ามีมูลค่าถูกลง	และผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าด้วยราคาที่ถูก
ลง	ซึ่งเท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค
	 บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยลดความเสียหายต่างๆ	 จากการ
ระเหย	การแตกหกั	การเสือ่มสภาพ	และการถกูแมลงหรอืสตัว์อืน่ๆ		
รบกวน	 เป็นต้น	 สินค้าที่ไม่ได้บรรจุภัณฑ์	 จะเสียหายได้ง่ายกว่า
สนิค้าทีม่กีารบรรจภุณัฑ์ทีด่	ีดงันัน้	บรรจภุณัฑ์จงึช่วยลดความเสยี
หายและเป็นการประหยัด	โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต�่า
 6. การป้องกันสินค้ามิให้สูญหายและเสียหายระหว่าง

การขนส่ง	บรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสม	ช่วยป้องกนัสนิค้าไม่ให้เสยีหาย
ในระหว่างการขนส่ง	ทัง้นี	้ผูผ้ลติสนิค้าควรเรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม	 เช่น	 เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่แข็งแรงทนทานต่อ
การกดทับ	 และกระทบกระแทกในระหว่างการขนส่ง	 ใช้วัสดุที่มี
คณุภาพซึง่สามารถป้องกนัความชืน้และก๊าซออกซเิจนได้	มวีธิกีาร
บรรจุสินค้าที่ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป	 หรือใช้วัสดุเสริมภายใน
ภาชนะบรรจุ	 เพื่อป้องกันการเสียดสีหรือกระแทก	 และการใช้
อปุกรณ์ช่วยในการขนย้าย	อย่างมปีระสทิธภิาพ	กส็ามารถช่วยลด
ปัญหาสินค้าเสียหายได้	 รวมทั้งฉลาก	 เอกสารอ้างอิงต่างๆ	และ
เทคโนโลยีที่ใช้ติดตามสินค้าระหว่างการขนส่งเช่น	GPS	(Global	
Positioning	System)	 และ	RFID	(Radio	Frequently	 Identify	
Detection)		กเ็ป็นสิง่ทีส่�าคญัทีช่่วยไม่ให้สนิค้าสญูหายได้เช่นกนั	

 7. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (eco packaging) 
การออกแบบบรรจภุณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อมจะลดปัญหาจากขยะบรรจุ
ภัณฑ์	 การสิ้นเปลืองทรัพยากร	 การน�าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ�้าหรือ
การน�ากลับมาแปรรูปใหม่	 จะท�าให้ระบบการผลิตมีการน�า
ทรัพยากรเหลือใช้มาท�าประโยชน์ได้	 เช่น	 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารในโรงงานผลิตอาหารกระป๋อง	จะมีส่วนที่เหลือทิ้ง	ซึ่งมาก
พอมาท�าประโยชน์ในการท�าวตัถผุลพลอยได้อืน่ๆ	เช่น	ปุย๋	อาหาร
สัตว์	เป็นต้น
	 ปัจจบุนั	การออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกจิ	หรอื	eco-design	
(economic	&	ecological	design)	 เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ
กระบวนการผลิตสินค้า	 โดยผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ซึง่รวมถงึการวเิคราะห์สมรรถนะทางด้าน
สิง่แวดล้อมของผลติภณัฑ์	การจดัการซากทีห่มดอาย	ุการลดผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ	์ โดย
ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่น	ๆ	เช่น	ต้นทุน	กระบวนการ
ผลิต	การควบคุมคุณภาพ	และการตลาด	เป็นต้น
มาตรการ	7	R	ส�าหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์		
	 (1)	 reduce	เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น	
	 (2)	 reuse	 น�าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือ
เป็นการใช้ซ�้า	
	 (3)	 refill	 การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม	 เพื่อลดการใช้ขวด
พลาสติก	
	 (4)	 repair	การน�ามาแก้ไข	น�าวสัดอุปุกรณ์ทีช่�ารดุเสยีหาย	
ซึ่งจะทิ้งเป็นขยะมาซ่อมแซมใช้ใหม่	
	 (5)	 return	การน�าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่	
	 (6)	 recycle	การหมุนเวียนกลับมาใช้	
	 (7)	 reject,	refuse	การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท�าลายยาก	
หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	
 8. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ	์ บรรจุภัณฑ์	 เป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญในการจัดการการน�าสินค้าจากแหล่งผลิตสู ่มือ								
ผู้บริโภคในคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับได้	 การบรรจุภัณฑ์จึงมีความ
สัมพันธ์กับขั้นตอนต่างๆ	ตั้งแต่การเตรียมสินค้า	การบรรจุ	การ
ล�าเลียงและขนส่ง	จนถึงการตลาด	
	 การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ปัจจุบัน	ได้แก่	
	 (1)	 การใช้บาร์โค้ด	(barcode)	เทคโนโลยีบาร์โค้ดถูกน�า
มาใช้ทดแทนการบนัทกึข้อมลู	บาร์โค้ด	(barcode)	คอื	สญัลกัษณ์
รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลขมีลักษณะเป็นแถบมีความหนาบาง
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ก�ากับด้านล่าง	 การอ่านข้อมูลจะ
อาศัยหลักการสะท้อนแสง	 เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์
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โดยตรงไม่ต้องกดปุ่มที่แป้นพิมพ์	ระบบนี้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก	การน�าเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีสูงและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดี	
	 ระบบบาร์โค้ด	 จะใช้ควบคู่กับเครื่องอ่าน	ที่เรียกว่า	 เครื่องยิงบาร์โค้ด	(scanner)	 ซึ่งเป็นตัวอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปรหัสแท่ง	 เป็น
ข้อมูลตัวเลข	หรือตัวอักษร	ท�าให้สามารถเข้าใจและน�าข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 (2)	 ระบบ	RFID	(Radio	Frequency	Identification)	 เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อน�าไป	ใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด	(barcode)	เป็นระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	ที่เพิ่มความสามารถในการค�านวณและการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล	และส่งก�าลังโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ	เป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะ	เพื่อใช้
ในการสื่อสารข้อมูล		
	 จุดเด่นของ	RFID	อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก	(tag)	ได้หลายๆ	แท็กแบบไร้สัมผัส	และสามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัย
ไม่ดี	ทนต่อความเปียกชื้น	แรงสั่นสะเทือน	การกระทบกระแทก		การพัฒนาระบบ	RFID	มิได้มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ระบบบาร์โค้ด	
แต่เป็นการเสริมจุดอ่อนต่างๆ	ของระบบ	
	 (3)	 การใช้วิทยาการใหม่ในการบรรจุภัณฑ์	ปัจจุบันการด�าเนินงานในด้านบรรจุภัณฑ์	ได้มีวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อใช้
กับการบรรจุภัณฑ์ในวิธีการจัดส่ง	ดังนี้
	 -	 unitized	load	เป็นการจัดส่งโดยน�าบรรจุภัณฑ์แต่ละหีบห่อมารวมกันเป็นกลุ่มให้สามารถรับน�้าหนักและจัดส่งรวมกันได้	ซึ่ง
เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	เช่น	การใช้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือและทางอากาศ	

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์

	 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ถือเป็นประเด็นส�าคัญ	 เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันขององค์กรของ
ไทยสู่ตลาดโลก	โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	และส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ร่วม
กันจัดตั้งคณะท�างานโลจิสติกส์คลินิก	(logistics	clinic)	ซึ่งมุ่งเน้นในการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย	และได้มีการพัฒนาเครื่องมือ	ซึ่งเรียกว่า	Logistics	Performance	Assessment	Tool	(LPAT)	โดยก�าหนดตัว
ชีว้ดัประสทิธภิาพทีเ่กดิจากกจิกรรมทางด้านโลจสิตกิส์	9	ประการ	ได้แก่	การให้บรกิารแก่ลกูค้าและกจิกรรมสนบัสนนุ	(customer	service	
and	support)	 การจัดซื้อจัดหา	(purchasing	and	procurement)	 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ	 (logistics	
communication	and	order	processing)	การขนส่ง	(transportation)	การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า	(facilities	site	
selection,	warehousing	and	storage)	การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า	(demand	forecasting	and	planning)	
การบริหารสินค้าคงคลัง	(inventory	management)	การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	และการบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์	(material	
handling	and	packaging)	และโลจิสติกส์ย้อนกลับ	(reverse	logistics)	(คู่มือวินิจฉัยความสามารถด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ,	2550,	13-14)
	 มิติที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์	ประกอบด้วย	3	มิติ	คือ	มิติด้านเวลา	มิติด้านต้นทุน	มิติด้านความ
น่าเชื่อถือ	ในส่วนของการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	และการบรรจุภัณฑ์	ใช้ตัวชี้วัดมิติด้านต้นทุน	เป็นสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่เสียหาย
ต่อยอดขาย	ตัวชี้วัดมิติด้านเวลา	เป็นรอบเวลาของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า	และตัวชี้วัดมิติด้านความน่าเชื่อถือ	เป็นอัตรา
ความเสียหายของสินค้า	(ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	2554)

	 กิจกรรมโลจิสติกส์	 มิติด้านต้นทุน	 มิติด้านเวลา	 มิติด้านความน่าเชื่อถือ

	 การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้	 สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่เสียหาย	 รอบเวลาการถือครองและ	 อัตราความเสียหายของสินค้า
	 ต่างๆ	และการบรรจุภัณฑ์	 ต่อยอดขาย	 การบรรจุภัณฑ์สินค้า

ที่มา:	คณะที่ปรึกษาโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์	(LSIC,	2554)

	 นอกจากนี้ดัชนีโลจิสติกส์กระบวนการ	(operation	logistics	index)	ยังระบุตัวชี้วัดรอบเวลาของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า	(material	handling	&	packaging	cycle	time)	ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองสินค้าและการเตรียมส่งสินค้าโดย
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เริ่มนับเวลาตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการผลิต	การจัดเก็บ	ตลอดจน
การจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยมีแบบ
ประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์	 เป็นระยะเวลาเฉลี่ยการถือ
ครองสินค้าและการเตรียมส่งสินค้าโดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่เสร็จสิ้น
กระบวนการผลติ	การจดัเกบ็	จนถงึการจดัเตรยีมสนิค้าเพือ่ส่งมอบ
สินค้าให้แก่ลูกค้า	โดยใช้หน่วยนับเป็น	เดือนหรือปี	(คู่มือวินิจฉัย
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ,	2550)

สรุป

	 บรรจภุณัฑ์นบัว่ามบีทบาทส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของธรุกจิ	
เนื่องจากสามารถเป็นสื่อโฆษณา	 ณ	 จุดขายปลีกไปสู่มือผู้ซื้อ
โดยตรง	แสดงถึงชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต	ตราสินค้า	คุณสมบัติ	
สรรพคณุและวธิกีารใช้สนิค้า	และยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้สนิค้า
และองค์กรได้	นอกจากนี	้บรรจภุณัฑ์ยงัมบีทบาทส�าคญัต่อการค้า
และการบริการ	 ในฐานะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่การขนส่ง
สินค้า	โดยท�าหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัย
จนถึงมือผู้บริโภค
	 บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์และการตลาดได้	การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ต่าง	ๆ	มิได้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว	
หากแต่ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จูงใจ
ภายนอกของสนิค้านัน้ด้วย	ท�าให้บรรจภุณัฑ์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อ
การจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
	 ปัจจบุนัสภาพการแข่งขนัและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่น
ไป	ประกอบกบัเทคโนโลยกีารบรรจภุณัฑ์ได้เจรญิรดุหน้าเป็นอย่าง
มาก	 ท�าให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ	์ ทั้งในด้านการออกแบบและ
วัสดุบรรจุภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องจักร	และเทคโนโลยีการผลิต
	 ดั งนั้น	 ในการจัดการบรรจุภัณฑ ์ โลจิสติกส ์ ให ้มี
ประสิทธิภาพนั้น	 จะต้องพิจารณาถึงแนวทางการจัดการต่างๆ	
ได้แก่	การพฒันาออกแบบบรรจภุณัฑ์		การเพิม่การจ้างงานในการ
บรรจุภัณฑ์	 การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์	 การป้องกันสูญหายใน
ระหว่างการขนส่ง	 การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	 ตลอด
จนการใช้เทคโนโลยใีนการบรรจภุณัฑ์	ทัง้นี	้การจดัการบรรจภุณัฑ์
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ	 และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและ
ทันเวลา	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ
สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์
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