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ค�ำน�ำ
 หนังสือเล่มนี้จัดทำาข้ึนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาวัสดุและ

กรรมวิธีการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุและการขนส่ง และวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4 โดยเนื้อหา

เป็นการให้ความรู้พื้นฐานแก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

อ่านเพือ่เพิม่ความรูค้วามเข้าใจในวทิยาการด้านวสัดุ การผลิตและเทคนคิในการออกแบบโครงสร้าง

และกราฟิกบนกล่องกระดาษลูกฟูกร่วมกับกรณีศึกษา โดยในปัจจุบันกล่องกระดาษลูกฟูกนั้น 

มีบทบาทสำาคัญต่อการค้าขายท้ังในและต่างประเทศซ่ึงมีรูปแบบที่หลากหลายในการขนส่ง  

ทั้งการขนส่งทางรถบรรทุก ทางอากาศและทางเรือ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายผ่าน 

ทางออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมและเพิ่มมากข้ึนทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบัน 

กล่องกระดาษลูกฟูกถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มากขึ้นตามลำาดับ เนื่องจากสามารถออกแบบได้หลาก

หลายรปูทรง หลายขนาด มคีวามแข็งแรง ช่วยอำานวยความสะดวกในการเคลือ่นย้าย และยงัป้องกนั

ความเสียหายจากกระบวนการขนส่งได้หากมีการออกแบบโครงสร้างที่ดี มีการออกแบบกราฟิก 

ที่โดนใจซึ่งมีส่วนช่วยให้สินค้าขายได้ขายดี 
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บทที่ 1 กว่าจะเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก
02

3

 แนวโน้มอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบันเน้นไปท่ีคุณภาพของกล่อง  

ความเป็นอเนกประสงค์ และการรกัษาสิง่แวดล้อมเป็นสำาคญั ด้วยการพัฒนาทางด้านการออกแบบ 

และเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้กล่องกระดาษลูกฟูกมีความได้เปรียบและยั่งยืน 

ในเร่ืองของคุณภาพทางด้านสังคม การพัฒนาทางด้านการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกให้

สอดคล้องกบัยคุปัจจบุนัทีม่กีระแสสงัคมในเร่ืองของการรักษ์โลก ตลอดจนการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ของธุรกิจออนไลน์ยุค 4.0 ในประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการมากมาย และ

ทำาให้องค์กรธุรกิจรายเล็ก ๆ เริ่มหันมาใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเพิ่มมากขึ้น เพ่ือรองรับการขนส่ง

สินค้าทางออนไลน์ ผ่านระบบการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์เจริญเติบโตอย่างมาก โดยม ี

การบรกิารเกบ็เงนิปลายทางทำาให้ลกูค้าไม่ต้องกงัวลใจในการโอนเงนิก่อนรบัสนิค้า นอกจากนีแ้นว

โน้มของกล่องกระดาษลูกฟูกจะมีขนาดที่เล็กลงเรื่อย ๆ และต้องสามารถใช้งานได้หลากหลาย  

เพือ่รองรบับคุลกิทีห่ลากหลายบนโลกสงัคมออนไลน์ ดังนัน้ผู้ประกอบการจึงเร่ิมให้ความสำาคญักบั

กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุสินค้ามากขึ้น เริ่มมีการเปลี่ยนจากกล่องแบบฝาชน หรือเรียกว่า 

กล่องแบบอาร์เอสซี (Regular Slotted Container, RSC) มาเป็นกล่องดายคัต (Die Cut)  

ซึ่งสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปทรงมากกว่า กล่องกระดาษลูกฟูกจะไม่เป็นแค่กล่องสำาหรับ

ขนส่งสินค้าอีกต่อไป แต่กล่องกระดาษลูกฟูกจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ 

ตราสินค้า สร้างความเป็นตัวตน และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากการออกแบบที่ดีและมีความ

แตกต่างจากคู่แข่งขันในท้องตลาด   

 ทัง้นีก้ว่าจะมาเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบนันัน้กระดาษลูกฟูกเร่ิมคดิค้นขึน้คร้ังแรก

เมือ่ทศวรรษท่ี 19 จากกลุม่ของแฟชัน่เส้ือผ้า โดยการนำาผ้ามาพบัเป็นปกคอและปลายแขนเสือ้ จาก

การพับผ้าไปมาแล้วรีดทับนั้นทำาให้เกิดแนวความคิดใหม่โดยใช้เครื่องทำาให้เกิดเป็นลอนคลื่นซ่ึงมี

ลูกเหล็กสองลูกท่ีทำาเป็นลอนประกบกันแล้วหมุน ถือเป็นความคิดใหม่มากในยุคนั้น จากนั้นในป ี

ค.ศ. 1856 Healey และ Allen ได้ค้นพบการทำากระดาษให้เป็นลอนโดยนำามาใช้กับหมวกทรงสูง

ทำาให้หมวกอยู่ทรงได้ดีและเริ่มใช้กันมากในสังคมอังกฤษยุคนั้น

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1871 Albert L. Jones ชาวอเมริกัน ได้นำากระดาษที่ทำาเป็นลอนมา

ประยกุต์ใช้ในการห่อหุม้สนิค้า ซึง่ในช่วงแรก ๆ  สินค้าทีถ่กูห่อหุม้ด้วยกระดาษนัน้เป็นขวดแก้วและ

ชุดตะเกียงนำ้ามันก๊าด จนในปี ค.ศ. 1874 ได้มีการจดสิทธิบัตรแนวความคิดใหม่ที่มีการนำากระดาษ

แผ่นเรยีบมาประกบตดิกบัลอนเพือ่ไม่ให้กระดาษท่ีข้ึนรูปเป็นลอนยดืตัวออก ทำาให้เกดิเป็นกระดาษ

แบบ 2 ชั้น ขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



        

กล่องกระดำษลูกฟูกกับ
มำตรฐำนกำรทดสอบ
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 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้งานบรรจุภัณฑ์ต่างก็ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดี หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ทีด่นีัน้กค็อื ใช้มาตรฐานใดในการวดั หากบรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้อยูน่ัน้สามารถบรรจสุนิค้าและ

สินค้านั้นไม่เคยบอบชำ้าเสียหาย นั่นทำาให้ผู้ประกอบการเช่ือว่าบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้อยู่นั้นดีเน่ืองจาก

สินค้าไม่เคยเสียหาย คำาถามที่อาจเกิดขึ้นต่อมาก็คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้นั้นอาจดีเกินไปสำาหรับสินค้า

น้ันหรอืไม่ หากดเีกินไป นกัออกแบบหรอืผูป้ระกอบการกส็ามารถทีจ่ะออกแบบบรรจภัุณฑ์นัน้ใหม่

เพื่อประหยัดต้นทุน อย่างไรก็ตามหากลดคุณภาพของบรรจุภัณฑ์นั้นควรจะลดลงเท่าไร อย่างไร 

โดยที่สินค้าขนส่งจะยังคงไม่แตกหักเสียหาย สินค้ายังคงคุณภาพที่ต้องการ ทั้งนี้การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องมีการทดสอบประเมินค่าจากการทดสอบตามมาตรฐานสากลที่เป็นท่ียอมรับ 

ระดับนานาชาติ โดยหากลดคุณภาพบรรจุภัณฑ์ (โครงสร้างบรรจุภัณฑ์) ลงแล้ว ต้นทุนย่อมลดลง

ตามไปด้วย และเมื่อได้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ (โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่) นี้ 

มาใช้แล้วสินค้าไม่เกิดความเสียหายเช่นเดิมนั้น แสดงว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เดิมนั้นเป็นบรรจุภัณฑ ์

ที่ดีเกินไป (Overpackaging) ซึ่งจะทำาให้ต้นทุนสูงเกินความจำาเป็น ในทางกลับกันหากบรรจุภัณฑ์

ใดไม่สามารถป้องกันสินค้าได้จะเรียกว่า บรรจุภัณฑ์ตำ่ากว่ามาตรฐาน (Underpackaging) นั่นก็คือ

ไม่สามารถปกป้องสินค้าได้นั่นเอง

 ดังน้ัน ในการควบคุมคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูกให้ได้คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ดี

นั้นจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทั้งระบบ เร่ิมจากวัตถุดิบจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม  

ในการควบคุมคุณภาพนี้มีค่าใช้จ่ายซ่ึงหากบริษัทไม่มีเงินทุนมากก็มักละเลยและไม่ยอมจ่ายค่าใช้

จ่ายเหล่านีไ้ด้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการทดสอบต่าง ๆ  ต้องใช้เครือ่งมือในการทดสอบ

สมบตัต่ิาง ๆ  ซึง่มรีาคาแพง ท้ังนีส้ามารถส่งวสัดแุละบรรจภุณัฑ์ทีต้่องการประเมนิคณุภาพไปทดสอบ

ตามหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการทดสอบบรรจภุณัฑ์ได้ เช่น ศนูย์บรรจหุบีห่อ กรมวทิยาศาสตร์

บริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเป็นสิ่ง

จำาเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อนำาทางไปสู่การลดค่าใช้จ่าย 

โดยรวมของต้นทุนบรรจุภัณฑ์ โดยเนื้อหาท่ีจะกล่าวในบทนี้จะอธิบายถึงการทดสอบสมบัติของ 

แผ่นกระดาษลกูฟกูและกล่องกระดาษลกูฟกูซึง่มคีวามจำาเป็นอย่างยิง่ต่อนกัออกแบบและผูป้ระกอบ

การหรือผู้ใช้งานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากล่องกระดาษลูกฟูกได้ตามมาตรฐานและมีสมบัติตามที่

ต้องการซึง่สมบตัทิีส่ำาคญัในการทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบสมบติัของแผ่นกระดาษ

ลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่ง ดังนี้ 



ปัจจัยกำรประเมินผล
ควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง

กล่องกระดำษลูกฟูก
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 จากทีไ่ด้ทราบมาแล้วว่าความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกนัน้มคีวามสำาคญั

อันจะทำาให้กล่องที่ต ้องการออกแบบนั้นมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมสำาหรับการใช้งานได้ตาม

วัตถุประสงค์ เช่น การวางเรียงซ้อนในการจัดเก็บในคลังสินค้าหรือระหว่างการลำาเลียงและขนส่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางไปรษณีย์สำาหรับร้านค้าออนไลน์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

สินค้าที่บรรจุโดยเป็นหนึ่งในหน้าท่ีหลักท่ีสำาคัญของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการออกแบบกล่อง

กระดาษลูกฟกูจงึควรทราบถึงหลกัการในประเมนิค่าความสามารถในการต้านทานแรงกดของกล่อง

กระดาษลูกฟูกไว้ ดังนี้

ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนแรงกดของกล่องกระดำษลูกฟูก

 ความสามารถในการต้านทานแรงกดทับของกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นสามารถวัดได้จาก 

การทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใต้การควบคุมสภาวะทั้งความชื้นและอุณหภูมิตามมาตรฐาน 

ดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน ในบทนี้ขออธิบายเนื้อหาในรายละเอียดของความต้านทานแรงกดกล่องซึ่ง 

จากงานวิจัยพบว่าความสามารถในการรับนำ้าหนักของกล่องอยู่บนระนาบทั้ง 4 ด้านในแนวดิ่ง  

ดังภาพที่ 3.1 (ฝาปิดกล่องไม่ได้ช่วยในการรับแรงของกล่อง) ทั้งนี้แรงกดจะกระจายบนระนาบ 

ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำ้าหนักจะหนาแน่นมากที่มุมของกล่อง ในข้อมูลนี้ทำาให้ผู้ที่ต้องการ

ออกแบบโครงสร้างหรือจดัเรยีงกล่องในคลงัสนิค้าสามารถจดัการหรอืออกแบบให้กล่องสามารถรบั

นำ้าหนักกล่องสินค้าด้านบนได้อย่างเหมาะสมหรือสามารถออกแบบวัสดุกันกระแทกมารองรับ ณ 

จุดที่มีความอ่อนแอได้อย่างถูกต้อง

 โดยปกติลักษณะความเสียหายของกล่องเกิดเมื่อระนาบด้านข้างของกล่องมีการโก่งงอ

ออกมาเพิ่มมากขึ้นจนเกิดการหักงอของแผ่นกระดาษลูกฟูกซ่ึงมีลักษณะเป็นเส้นโค้งบน 

ระนาบกล่อง โดยทั่วไปแล้วจุดเสียหายเริ่มจากมุมของกล่องก่อน ดังภาพที่ 3.2 ทั้งนี้จากการที่ 

ผูเ้ขยีนได้วจิยัแล้วพบว่าเส้นรอยหกัของแผ่นกระดาษลูกฟูกตามการโค้งงอนัน้จะมองเหน็ได้ชดัเจน 

ณ บริเวณด้านในของกล่อง ทั้งนี้ลักษณะความเสียหายของแต่ละระนาบมีความแตกต่างกันไป เช่น 

มีการโก่งเข้า มกีารโก่งออก หรอืมทีัง้การโก่งเข้าและการโก่งออกในระนาบเดยีวกนั อนัเน่ืองมาจาก

ความแตกต่างของค่าความเครยีดซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ Wright, McKinlay, & Shaw (1992)  

ทีไ่ด้กล่าวว่า ลกัษณะความเสยีหายของแต่ละระนาบบนกล่องนัน้มคีวามแตกต่างกนัไป เนือ่งมาจาก

ความแตกต่างของค่าความเครียดของกล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อมีแรงมากระทำา



กำรก�ำหนดขนำดและ
จัดท�ำต้นแบบโครงสร้ำง

กล่องกระดำษลูกฟูก

บทที่ 4
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บทที่ 4 การก�าหนดขนาดและจัดท�าต้นแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก
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   การกำาหนดขนาดของกล่องกระดาษลูกฟูกมีความสำาคัญต่อการออกแบบโครงสร้างและ

การทำาต้นแบบของกล่องกระดาษลูกฟูกให้พอดีกับสินค้า ตลอดจนใช้ในการจัดวางกล่องบนแท่น

รองรบัสนิค้าหรอืการจดัเรยีงบนรถขนส่งและยงัใช้ในการออกแบบวสัดุกนักระแทกได้อกีด้วย ทัง้นี้

ในแต่ละมิติของกล่องมีข้อบ่งชี้ในการใช้งานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า ขนาดของ

สินค้า ชนิดของสินค้า รวมถึงวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ อย่างไรก็ตามผู้เขียนขออธิบายไว้ ดังนี้

ขนำดของกล่องกระดำษลูกฟูกและกำรเรียงซ้อนบนแท่นรองรับสินค้ำ

 ปัจจุบันได้มีการต่ืนตัวกันอย่างมากในการสร้างมาตรฐานของขนาดของกล่องกระดาษ

ลูกฟูก โดยเฉพาะกล่องไปรษณีย์ท่ีสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด และลดความ 

หลากหลายของขนาดกล่องลง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกทั้งแก่ผู้ใช้ ผู้ผลิตและผู้จัดส่ง ตลอดจนยังช่วย

ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงหากเลอืกใช้ขนาดกล่องทีพ่อดีกบัสนิค้า เช่น ค่าขนส่งทางไปรษณย์ี ค่ากล่อง 

เป็นต้น ขอยกตวัอย่างขนาดกล่องของ บรษัิทไปรษณย์ีไทย จำากดั เช่น กล่องรูปแบบอาร์เอสซี (RSC) 

ดังภาพที่ 4.1 ซึ่งเรียกว่า กล่องแบบธรรมดา หมายเลข  1  ขนาด 300 x 1000 x 300 มิลลิเมตร, 

หมายเลข  2  ขนาด 310 x 360 x 130 มิลลิเมตร, หมายเลข  3 ขนาด 310 x 360 x 260 มิลลิเมตร, 

หมายเลข  4 ขนาด 550 x 1000 x 550 มลิลเิมตร, หมายเลข  5  ขนาด 400 x 450 x 350 มิลลเิมตร 

และหมายเลข  6  ขนาด 450 x 550 x 400 มิลลิเมตร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำากัด 

ยงัใช้กล่องท่ีเรียกว่า กล่องสำาเรจ็รปู ซึง่เป็นท่ีนยิมใช้กนัมากโดยเป็นกล่องรปูแบบดายคตั (Die Cut) 

ดังภาพที่ 4.2 ทั้งนี้กล่องรูปแบบน้ีสามารถข้ึนรูปกล่องเองได้โดยง่ายจากการขัดล็อกกล่อง  

ซึ่งมีขนาดกล่อง ดังนี้ กล่องสำาเร็จรูปแบบ ก ขนาด 140 x 200 x 60 มิลลิเมตร, แบบ ข ขนาด  

170 x 250 x 90 มิลลิเมตร, แบบ ค ขนาด 200 x 300 x 110 มิลลิเมตร, แบบ ง ขนาด 220 x 

350 x 140 มิลลิเมตร, แบบ จ ขนาด 240 x 400 x 170 มิลลิเมตร และแบบ ฉ ขนาด 300 x 450 

x 200 มิลลิเมตร

 อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงมิติของกล่องกระดาษลูกฟูกจะถูกกำาหนดให้มีลำาดับ ดังนี้ 

ความยาว (Length, L) × ความกว้าง (Wide, W) × ความสงู (Height, H) บางครัง้ใช้ “B” (Breadth) 

แทน “W” และ “D” (Depth)   แทน “H”

        



 กำรออกแบบโครงสร้ำง
กล่องกระดำษลูกฟูก

บทที่ 5
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บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก
3

 โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความสำาคัญโดยมีหน้าที่ในการปกป้องสินค้าไม่

ให้เกดิความเสยีหาย มปีระโยชน์ในการใช้สอย ตลอดจนรปูทรงกล่องทีม่เีอกลกัษณ์ยงัสามารถสือ่สาร

ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและเป็นที่จดจำาได้ ดังนั้นนักออกแบบและผู้ประกอบการกล่องกระดาษ

ลูกฟูกจึงจำาเป็นต้องมีความรู้เพ่ือใช้ในการพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้าง ชนิดของลอนลูกฟูก 

ขนาดและเกรดกระดาษของกล่องกระดาษลกูฟกูทีเ่หมาะสม ซ่ึงก่อนทีจ่ะอธบิายในส่วนเนือ้หาของ

การออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก ผู้เขียนขออธิบายถึงความหมายของการออกแบบ

โครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อประกอบความเข้าใจไว้ ดังนี้

ควำมหมำยของกำรออกแบบโครงสร้ำงกล่องกระดำษลูกฟูก (Definition of 

Structural Design on Corrugated Boxes)

 การออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูก (Structural Design on Corrugated 

Boxes) หมายถึง การกำาหนดลักษณะรูปแบบของกล่อง ขนาดกล่อง ความแข็งแรง เกรดกระดาษ 

นำา้หนกักระดาษ และชนดิของลอนลกูฟกู ให้มคีวามสัมพันธ์กบัขนาด นำา้หนกัผลิตภัณฑ์และลักษณะ

การใช้งานทีแ่ตกต่างกนั โดยเป็นการออกแบบทีอ่าศยัความรูท้างศลิปะ วทิยาศาสตร์ และวศิวกรรม 

แบบบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัยและทดสอบเป็นข้ันตอน โดยจะถูกนำามาผลิตและขึ้นรูป 

เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ  

การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 นอกจากนีร้ปูแบบของโครงสร้างกล่องยงัเป็นปัจจยัสำาคญัของการสือ่สารข้อมลูผลติภณัฑ์

ถงึผูบ้รโิภค อกีทัง้โครงสร้างของบรรจภุณัฑ์เพือ่การขายปลกีรปูแบบใหม่ทีม่คีวามแตกต่างจากท้อง

ตลาดจะเป็นอกีหนทางหนึง่ทีช่่วยดงึดดูใจผู้บริโภคและสามารถแข่งขนัได้ในตลาด ตลอดจนรูปแบบ

ของโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ยงัช่วยโฆษณาสนิค้าได้ภายในตัวเอง ในขณะทีโ่ครงสร้างของกล่องกระดาษ

ลูกฟูกเพื่อการขนส่งนั้นจะมีข้อจำากัดในเร่ืองของรูปแบบและความแข็งแรง การวางเรียงซ้อนใน

ระหว่างการจดัเก็บและขนส่ง ตลอดจนต้นทนุในการผลิตมากกว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์

เพื่อการขายปลีก อย่างไรก็ตาม กล่องกระดาษลูกฟูกยังคงได้รับความนิยมใช้เพื่อการขนส่งเป็น 

ส่วนใหญ่มากกว่าเพื่อการขายปลีก เนื่องจากกล่องกระดาษลูกฟูกมีลอนลูกฟูกที่สามารถช่วย 

ดูดซับแรงกระแทกได้ดี นำ้าหนักเบา เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถออกแบบรูปแบบได้ 

หลากหลายตามต้องการ ประกอบกับสามารถพิมพ์สีได้หลายสีเหมือนกระดาษทั่วไป ท้ังนี้ก็ม ี

ผู้ให้ความหมายการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ไว้หลากหลายท่านซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปทีก่ารออกแบบกล่องกระดาษลกูฟกู ผูเ้ขยีนขอยกตวัอย่าง ดงันี้



กำรออกแบบกรำฟกิ
บนกล่องกระดำษลูกฟูก

บทที่ 6
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บทที่ 6 การออกแบบกราฟิกบนกล่องกระดาษลูกฟูก
3

 การออกแบบกราฟิกบนกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่งนั้นมีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่าบรรจุภัณฑ์ขายปลีกชนิดอ่ืน ๆ เพียงแต่บทบาทอาจจะเน้นไปทางด้านโครงสร้างความ 

แข็งแรงและประโยชน์ใช้สอยมากกว่า อย่างไรก็ตามกราฟิกบนกล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการให้ความสำาคัญมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยธุรกิจค้าขายออนไลน์ในยุค 4.0 ที่ผู้ขายออนไลน์ 

นิยมสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเองด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขันที่ขาย 

สินค้าเหมือนกัน ซึ่งทำาให้ธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้ในการขนส่งทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ปัจจุบันในการผลิตสินค้าหรือ 

บรกิารได้เน้นหรอืให้ความสำาคญักบัผูบ้รโิภคทำาให้บรรจุภณัฑ์เพ่ือการขนส่งจึงมบีทบาทเพ่ิมมากข้ึน 

เนื่องจากลำาพังตัวสินค้าเองอาจมีความแตกต่างจากคู่แข่งน้อยหรือไม่มีนวัตกรรม (Innovoation) 

ที่ฉีกแนวต่างไปจากคู่แข่ง โดยต่อไปผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการออกแบบกราฟิกบนกล่องกระดาษ

ลูกฟูกโดยเริ่มจากความหมายไปจนถึงขั้นตอนการออกแบบกราฟิกตามลำาดับ

ควำมหมำยของกำรออกแบบกรำฟกิบนกล่องกระดำษลูกฟูก (Definition of 

Graphic Design on Corrugated Boxes)

 การออกแบบกราฟิกบนกล่องกระดาษลกูฟกู (Graphic Design on Corrugated Boxes) 

หมายถึง การสื่อความหมายด้วยการสร้างสรรค์ลักษณะภาพภายนอกของกล่องกระดาษลูกฟูก  

โดยการนำาองค์ประกอบของรูปภาพ ลวดลาย สญัลักษณ์ ตัวอกัษร ส ีและรปูทรงพเิศษ ซ่ึงต้องอาศยั

ความรู้ทางศลิปะและการออกแบบนำามาถ่ายทอดเรือ่งราวความเป็นมาให้เกดิความเข้าใจ สือ่ความ

หมาย ความเป็นตัวตนอันที่จะส่งผลด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค เช่น สร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อ  

กระตุ้นให้เกิดความทรงจำาในสรรพคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าและบริษัทผู้ผลิต

ผลติภัณฑ์  ด้วยวธิกีารจดัวางรูปภาพและตวัอกัษร ถ้อยคำาโฆษณา ให้เกดิการประสานความกลมกลนื  

สวยงามดึงดูดใจ  โดยเป้าหมายของกราฟิกบนกล่องกระดาษลูกฟูกจะแสดงบทบาท ดังนี้

  -  สร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

  -  เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

  -  บ่งบอกถึงคุณลักษณะและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

  -  แจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ตลอดจนครั้งที่ผลิตผลิตภัณฑ์

  -  แสดงเอกลักษณ์เฉพาะสำาหรับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ



กรณีศึกษำ กำรออกแบบ
โครงสร้ำงกล่องกระดำษลูกฟูก
ส�ำหรับบรรจุผักและผลไม้สด

บทที่ 7
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บทที่ 7 กรณีศึกษา การออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูกส�าหรับบรรจุผักและผลไม้สด
3

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยเกษตรกรนิยมปลูกผักและผลไม้สดเป็น 

จำานวนมาก จึงนับได้ว่าเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีความสำาคัญมาก ทั้งในแง่การบริโภคภายใน

ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้ในมุมมองของการส่งออกผักและผลไม้สด สามารถทำารายได้

ให้แก่ประเทศไทยปีหนึ่งนับหลายพันล้านบาทและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยผัก

และผลไม้สดทีน่ยิมส่งออกกนัมาก ได้แก่ ถัว่ฝักยาว พรกิ ต้นหอม มะม่วง ลำาไย ลิน้จี ่ทเุรยีน เป็นต้น 

โดยประเทศที่ส่งออก ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ยุโรป ตะวันออกกลาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

ปัญหาสำาคัญที่มักพบเห็นในการส่งออกก็คือ การสูญเสียของสินค้าโดยเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 25 ทั้งนี้

เนื่องจากผักและผลไม้สดเป็นสินค้าที่เกิดการบอบชำ้า และเน่าเสียได้ง่าย หากมีการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์และการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการบรรจุหีบห่อได้ไม่ดี หรือขาดความระมัดระวังใน

ระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง การลำาเลียงหรือการเคลื่อนย้าย ดังนั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จึงเป็น

เรือ่งทีส่ำาคญัอย่างมาก หนึง่ในบรรดาบรรจภุณัฑ์ทีผู่ป้ระกอบการส่วนใหญ่นยิมใช้กับสนิค้าประเภท

นี้ก็คือ “กล่องกระดาษลูกฟูก” ด้วยความสามารถในการย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นมลพิษต่อ 

สิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับวัสดุพลาสติก เช่น ลังหรือเข่งพลาสติก กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวได้โดยสามารถออกแบบรูปทรงได้หลากหลายตามความต้องการและพิมพ์สอดสีได้

อย่างสวยงาม 

 อย่างไรก็ตาม กล่องกระดาษลูกฟูกก็มีข้อเสียด้านการต้านทานต่อความชื้นและ 

การดูดซึมนำ้ามากกว่าวัสดุอื่น ๆ ดังนั้นผู้เขียนจึงขออธิบายเนื้อหาในบทนี้เป็นกรณีศึกษาประกอบ 

ความเข้าใจให้นกัออกแบบและผูป้ระกอบการทราบถึงการออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลกูฟกู

สำาหรับบรรจุผักและผลไม้สด โดยรายละเอียดจะอธิบายถึงลักษณะความรุนแรงทางกายภาพ  

ความต้องการในการบรรจุของผักและผลไม้สด และข้อมูลพ้ืนฐานที่จำาเป็นสำาหรับการเลือกใช ้

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด ตลอดจนเทคนิคการออกแบบช่องระบายอากาศและช่องมือจับบน 

กล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อให้สอดคล้องกับการค้าขายสินค้าเกษตรผ่านร้านค้าออนไลน์ในยุค 4.0  

ดังต่อไปนี้

ลักษณะควำมรุนแรงทำงกำยภำพในระหว่ำงกำรขนส่งผักและผลไม้สด

 สืบเนื่องจากผักและผลไม้สดนั้นมีผิวบางและบอบชำ้าได้ง่าย นักออกแบบและผู้ประกอบ

การบรรจภัุณฑ์จงึควรตระหนกัและระวงัการเกดิบาดแผลจากตัวบรรจุภัณฑ์ทีอ่อกแบบ โดยลักษณะ

ความรุนแรงทางกายภาพในระหว่างการขนส่งบ่อยครั้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้



กรณีศึกษำ กำรศึกษำกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์หัตถกรรมเรือไม้จ�ำลอง
โดยใช้แผ่นกระดำษลูกฟูกป้องกัน

ปลวกจำกสำรสกัดธรรมชำติ

บทที่8
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บทที่ 8 กรณีศึกษา การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์หัตถกรรมเรือไม้จ�าลอง
โดยใช้แผ่นกระดาษลูกฟูกป้องกันปลวกจากสารสกัดธรรมชาติ

3

 เนื้อหาในบทนี้ถูกเขียนและเรียบเรียงจากบทความในงานวิจัยเร่ือง “การศึกษา 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์หัตถกรรมเรือไม้จำาลองโดยใช้แผ่นกระดาษลูกฟูกป้องกันปลวกจาก 

สารสกัดธรรมชาติ” ซึ่งผู้เขียนได้เผยแพร่งานวิจัยโดยตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ เหตุที่ได้

หยิบยกงานวิจัยเรื่องนี้มานำาเสนอเนื่องจากเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกล่องกระดาษ

ลูกฟูก ซึ่งมีความน่าสนใจในส่วนของรูปแบบของกล่องและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ตลอดจนมี

ระเบยีบวิธวีจิยัทีส่ามารถอธบิายเนือ้หาในหนงัสอืเล่มนีไ้ด้ประกอบความเข้าใจของผูอ่้าน โดยผูเ้ขยีน

ได้มีการแก้ไขตามคำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในและต่างประเทศจนงานวจัิยสำาเรจ็ลลุ่วง ซ่ึงในงาน

วิจัยนี้มีที่มาและความสำาคัญ ดังนี้

 เนื่องด้วยเรือไม้จำาลองประดิษฐ์นับได้ว่าเป็นสิ่งตกแต่งบ้านที่สื่อถึงความหมายท่ีดี  

โดยเรือไม้จำาลองเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการค้าขาย ความมั่นคง และการเดินทาง การตกแต่ง

บ้านด้วยเรอืจำาลองจะบนัดาลให้เจ้าของบ้านมโีอกาสได้เดนิทางไปต่างประเทศ และมเีงนิทองมัง่คัง่

สมบรูณ์พนูสขุ หากทำาธรุกจิค้าขายกจ็ะประสบความสำาเรจ็ได้ผลกำาไรงาม ด้วยเหตนุีจ้งึเกดิการรวม

กลุ่มกันประดิษฐ์เรือไม้จำาลองขึ้นจนกลายเป็นสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 

ทั่วประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ (องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่วิน, 2558)

 จากข้อมลูการสมัภาษณ์เบือ้งต้นกลุ่มอาชพีหัตถกรรมเศษไม้ อำาเภอเมอืง จังหวดัสุโขทยั 

พบว่าขาดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์เรือไม้จำาลองที่ไม่สามารถป้องกันผลกระทบต่อ 

ความเสียหายทั้งในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีลักษณะทางกายภาพท่ี

บอบบางแตกหักได้ง่ายและมีส่วนแหลมปลายมนของเสากระโดงเรือและที่อื่น ๆ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์

ยังไม่ดึงดูดใจผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ถูกห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วบรรจุด้วยถุงพลาสติกหรือ

กล่องกระดาษลกูฟกูใช้แล้ว ทำาให้เกดิความเสยีหายกับผลติภณัฑ์เรอืไม้จำาลองก่อนส่งถงึมอืผูบ้ริโภค

ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมักเกิดจากการตกกระแทกระหว่าง 

การขนส่งและการวางเรยีงซ้อนกนัในระหว่างการจัดเกบ็สินค้า รวมทัง้เกดิการกัดทำาลายของปลวก

ระหว่างการจัดเก็บในคลังสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์เดิมที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์และ 

การออกแบบ ตลอดจนสินค้าหัตถกรรมเรือไม้จำาลองทำาจากเศษไม้เนื้ออ่อนและต้องจัดเก็บใน 

คงคลังสินค้าเพื่อรอการผลิตให้ครบตามจำานวนที่ส่ัง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์เดิมยังไม่มีกราฟิกที่

สามารถสื่อสารข้อมูลและดึงดูดใจผู้บริโภคได้ ด้วยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบ

โครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ท้ังในด้านการใช้งานและด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

(สักขี แสนสุภา, 2545) โดยใช้แผ่นกระดาษลูกฟูกป้องกันปลวกจากสารสกัดธรรมชาติซึ่งมีสมบัติ



เทคนิคกำรน�ำเสนอผลงำน
ออกแบบกล่องกระดำษลูกฟูก

9บทที่
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บทที่ 9 เทคนิคการน�าเสนอผลงานออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูก
3

  ในบทสุดท้ายนี้ขออธิบายเกี่ยวกับเทคนิคและข้อมูลที่ใช้ประกอบการนำาเสนอผลงาน

ออกแบบ ทั้งนี้การนำาเสนองานออกแบบมีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าผลงานออกแบบ โดยการ 

นำาเสนอเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิดไปยังกลุ่มผู้ฟัง หรือกลุ่มผู้ที่สนใจงาน

ออกแบบ ดังนั้นหากนักออกแบบและผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อม ฝึกฝนและปฏิบัติ 

นำาเสนองานออกแบบอย่างต่อเนื่องแล้วจะทำาให้ผู้นำาเสนองานเกิดความมั่นใจมากขึ้น ดังที่ ชัยรัตน์ 

อัศวางกูร (2548) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำาให้ใครเป็นนักออกแบบท่ีดีได้  

การปฏิบัติและฝึกฝนเท่านั้นจึงจะทำาให้นักออกแบบเป็นนักออกแบบที่ยิ่งใหญ่ได้ ด้วยเหตุนี ้

นกัออกแบบและผูป้ระกอบการจงึควรทราบถงึเทคนคิทีใ่ช้ในการนำาเสนอโดยเป็นการถ่ายทอดข้อมลู

จากประสบการณ์ของผู้เขียนให้ทราบถึงเทคนิคการนำาเสนอไว้ ดังนี้

กำรน�ำเสนอผลงำนออกแบบกล่องกระดำษลูกฟูก

 การนำาเสนอผลงานออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกถือเป็นบทบาทหนึ่งของนักออกแบบ

และผู้ประกอบการกล่องกระดาษลูกฟูก เนื่องจากงานออกแบบเป็นการทำางานที่เกิดขึ้นจาก 

ความต้องการของผู้จ้างงานซ่ึงมุ ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาอันเกิดจากความต้องการทางการตลาด  

ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยและอารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น  

ดังนั้นเมื่อนักออกแบบและผู้ประกอบการทำางานออกแบบเสร็จส้ินตามกระบวนการออกแบบแล้ว 

การนำาเสนอผลงานออกแบบก็เป็นสิ่งสำาคัญไม่ด้อยไปกว่าผลงานเช่นกัน 

 การนำาเสนองาน (Presentation) หมายถึง การท่ีนกัออกแบบได้ดำาเนนิการออกแบบงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมายจนสำาเร็จลุล่วง ผู้ออกแบบจะต้องมีการรวบรวมผลงานที่ได้ดำาเนินการเพื่อ

ออกแบบ เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า หรืออาจจะเป็นเจ้าของบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ หรือกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, 2557) โดยหลักการที่จำาเป็นสำาหรับนำาเสนอผล

งานมีอยู่ 2 ประการ คือ

  1. อธบิายจดุเริม่ต้นของปัญหาและความสำาคญั ขัน้ตอนการดำาเนนิงานในกระบวนการ

ออกแบบ และวิธีการในการค้นคว้าหาข้อมูล เช่น ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคเป้าหมาย 

ลกัษณะเด่นของผลติภณัฑ์ทีม่ใีนท้องตลาดและคูแ่ข่งขนั วสัดแุละกรรมวธิกีารผลติ วธิกีารประกอบ

หรือวิธีการใช้งาน ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น

  2. การนำาเสนอให้เข้าใจได้ง่าย ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยเนื้อหาที่จะอธิบายได้

อย่างครอบคลุมชัดเจน สั้น กะทะรัด เข้าใจง่าย ในการนี้ควรใช้ภาพประกอบการอธิบายในเนื้อหา
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ความแข็งแรงต่อการเรียงซ้อนและทนต่อแรง

กระแทก ..........................................187

ความคลาดเคลื่อนนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในระหว่าง

การกด .............................................163

ความเค้นเฉือนสูง .......................................196

ความเค้นแรงดัดสูง ....................................196

ความเค้นแรงอัดสูง ....................................196

ความจัดของส ี............................................138

ความต้านการตกกระแทก ..... 47, 48, 49, 217

ความต้านการเรียงซ้อน ................................49

ความต้านการสั่นสะเทือน ............................46

ความต้านทานต่อการโค้งงอของแผ่นกระดาษ

ลูกฟูก ................................................63

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก

ในแนวดิ่ง ...................................45, 84

ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกในแนวนอน    

 ..........................................................43

ความต้านทานแรงกดวงแหวน .....................37

ความต้านทานแรงดันทะล ุ...........................39

ความต้านทานแรงดึงขาดและการยืดตัว ......35

ความต้านทานแรงทิ่มทะล ุ...........................40

ความต้านแรงฉีกขาด ...................................36

ความพึงพอใจของผู้บริโภค ........................225

ความสวยงาม .................................................4

ความหนากระดาษ .......................................33

คอมบิเนชัน มาร์ก ......................................135

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ................94

ค่า CIE L* a* และ b* ...............................210

ค่าความเค้นสูงสุด ......................................195

ค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่ง .......26, 62, 

105, 218

คำานวณหาค่า SF........................................215

ง

เงื่อนไขและข้อสรุปทางการออกแบบ

 บรรจุภัณฑ ์.......... 104, 128, 245, 246

จำานวนชั้นที่วางซ้อน ......................................4

จิตวิทยาในการใช้ส ี....................................140
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  ..................................... 129, 130, 132

ชื่อผลิตภัณฑ ์.................. 129, 131, 153, 247
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ด
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ต
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ตราสินค้า ......................................... 104, 128

ตัวอักษร .....................................................148
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ตัวอักษรแบบตัวเขียน ................................148

ตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ ์.........................148

ตัวอักษรแบบพิมพ์ตัวนูน ...........................164

ตัวอักษรแบบมีเชิง ........................... 149, 169

ตัวอักษรแบบไม่มีเชิง .................................149

ตัวอักษรเป็นแบบพิมพ์เต็มทั้งตัวอักษร ......164

ต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก

  ...................................................39, 45

ตามมาตรฐาน ASTM.............. 217, 218, 227

ท

ทัศนียภาพ .................................................234

แท่นรองรับสินค้า ................................75, 103

น

นำ้าหนักมาตรฐาน .........................................33

แนวขนานเครื่องจักร .............................37, 38

แนวขวางเครื่องจักร .....................................37

แนวคิดในการออกแบบ........... 127, 172, 239

บ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีเกินไป ...................................32

บรรจุภัณฑ์ตำ่ากว่ามาตรฐาน .........................32

บรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ ................189

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ...........................176

แบบ likert scale 5 ระดับ .......................159

แบบพิมพ์เพื่อผลิต ........................... 234, 243

แบบร่าง .................................. 233, 234, 243

ป

ประกอบการนำาเสนอผลงานออกแบบ .......232

ปรับบรรยากาศ ..........................................189

ปริมาณที่ว่าง ..............................................101

ปัญหากระดาษทำาผิวกล่องเป็นคลื่น .............26

แปลนการผลิต ...........................................115

โปรแกรมทดสอบทางวิศวกรรม .................114

ผ

ผู้ประกอบการ ..............................................32
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แผ่นกระดาษลูกฟูก ........................ 32, 33, 34

แผ่นกระดาษลูกฟูกป้องกันปลวกจากสารสกัด

ธรรมชาต.ิ............ 203, 205, 206, 207

พ

พิมพ์สีเต็มพื้นที ่..........................................163

เพลทดายคัตแบบโรตาร ี........................17, 18

ฟ

เฟล็กโซกราฟ ี........................................24, 25

โฟม........ ....................................................116

ภ

ภาพคลี่โครงสร้าง .......................................222

ภาพจริงหรือภาพเหมือนจริง .....................143

ภาพตัดทอน ...............................................144

ภาพถ่าย .........................................................4
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ภาพแสดงการประกอบ .................... 111, 234
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ม

มาตรฐานตาม FEFCO .................................28

มาตรฐานนานาชาติ (ISO3394) ...................74

มาตราส่วน .................................................111

มิติของบรรจุภัณฑ ์.....................................187

มิติทับรอย ....................................................79
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มิติภายใน .....................................................78

ย

ยึดตัวผลิตภัณฑ ์...................... 175, 176, 178

ร

รถฟอร์กลิฟต ์.............................................117

ระดับความเข้มข้น .....................................208

ระดับความเข้มของความเค้น .....................195
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รูปแบบแปลน ............................................234
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How to design Portfolios

Architectural Composition

Print media for education

 หนงัสอืเรือ่ง กำรออกแบบแฟมสะสมผลงำนอย่ำงไร (How to Design 

Portfolio) เป็นกำร รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

ด้ำนกำรออกแบบและกำรน�ำเสนอผลงำน กว่ำ 17 ปี รวมถึงกำรสอนในรำยวิชำ 

Portfolio and Presentation และ วชิำ Design and Presentation ทีม่เีนือ้หำ

เก่ียวกับกำรท�ำแฟมสะสมผลงำน เป็นระยะเวลำกว่ำ9ปี จึงท�ำให้ผู้เขียน เข้ำใจ

และเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของแฟมสะสมผลงำน กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ท�ำ

งำนวิจัย เรื่อง “กำรศึกษำอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อกำรออกแบบแฟ้มสะสมผล

งำน” โดยศึกษำ และสัมภำษณ์ผู้ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและผู้ประกอบกำรด้ำน

กำรออกแบบในสำขำต่ำงๆ เพือ่น�ำมำวเิครำะห์เพือ่ให้ได้องค์ประกอบ วธิกีำรและ

ควำมส�ำคัญของอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อกำรออกแบบแฟมสะสมผลงำน ซึ่งผล

ของงำนวิจัย ร่วมกับประสบกำรณ์ท�ำงำนและกำรสอน จึงเป็นแหล่งข้อมูล 

หลักของหนังสือเล่มนี้ โดยประกอบด้วยเนื้อหำจ�ำนวน 5 บท ที่ควรรู้ใน กำรออก

แบบแฟมสะสมผลงำนให้มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว มีควำมโดดเด่น และสำมำรถ

สื่อสำร ผลงำนได้อย่ำงเหมำะสมตำมยุคสมัย นอกจำกเน้ือหำที่อ่ำนง่ำยแล้ว  

ผูเ้ขยีนยงัออกแบบ ภำพประกอบเป็นกรำฟิกตลอดทัง้เล่ม เพือ่สร้ำงแรงบนัดำลใจ 

ให้กับนักออกแบบ ผู้เขียนหวัง เป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์

โดยตรงกับบุคคลที่สนใจงำนออกแบบและกำร น�ำเสนอผลงำน ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเอง และวงกำรออกแบบของประเทศไทย ต่อไปใน

อนำคต

490
บาท

450
บาท

290
บาท

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ดนัย เรียบสกุล

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ภณ วชิระนิเวศ

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร

องค์ประกอบสถาปัตยกรรม

สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา

กำรพรมนิ้วบนคีย์เปียโนโดยสุ่มเอำ ทั้งต�ำแหน่ง และ

จังหวะ ย่อมไม่เกิดควำมไพเรำะฉันใด กำรออกแบบ

สถำปัตยกรรมโดยไร้หลักกำรจัดองค์ประกอบ ย่อมไม่

เกิดคุณค่ำควำมงำมและสุนทรียภำพฉันนั้น

   “สื่อพิมพ์เพื่อกำรศึกษำ” มิใช่เพียงแค่หนังสือหรือ

เอกสำรทั่วไปเท่ำนั้น แต่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้ไปสู่ผู้อ่ำนโดยผ่ำนกำรรับรู้ทำงสำยตำ  

มีค�ำถำมเกิดขึ้นมำกมำยเกี่ยวกับสื่อพิมพ์เพื่อกำรศึกษำ 

ถึงควำมส�ำคัญของสื่อพิมพ์เพื่อกำรศึกษำกระบวนกำร

พิมพ์ ออกแบบสำรอย่ำงไรให้อ่ำนและเข้ำใจง่ำย ดึงดูด

ควำมสนใจ ตัวอักษรควรใช้แบบไหนขนำดเท่ำไหร่  

กำรจัดหน้ำพิมพ์ท�ำอย่ำงไร

หนังสือแนะนำ�
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