
รายงานผลการเขารวมสัมมนา 

 

เรื่อง 

 

“แบรนดและบรรจุภัณฑไทยพรอมหรอืไมกับการกาวสูอุตสาหกรรม 4.0 ?” 
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จัดโดย 
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วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ณ หองประชมุ 211-212 ชัน้ 2 

อาคารศนูยนทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

 

ผูจัดทํารายงาน 

 

รองศาสตราจารยผกามาศ ผจญแกลว 
รองศาสตราจารยศุภณี เรียบเลศิหริัญ 

รองศาสตราจารยสณุี ภูสีมวง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสด์ิ 

อาจารย ดร. จีรานชุ บุดดีจีน 
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รายงานการไปฝกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช วาดวยการใหทุนฝกอบรม ดูงาน 

และประชุมทางวิชาการแกขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

1.  ชื่อ  นางสาวผกามาศ  นามสกุล  ผจญแกลว  ตําแหนง รองศาสตราจารย 

2.  ชื่อ  นางศุภณี    นามสกุล  เรียบเลิศหิรัญ  ตําแหนง รองศาสตราจารย 

3.  ชื่อ  นางสุณี   นามสกุล ภูสีมวง   ตําแหนง รองศาสตราจารย 

4.  ชื่อ  นายบุญชัย    นามสกุล วลีธรชีพสวัสด์ิ  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

5.  ชื่อ  นางสาวจีรานุช    นามสกุล บุดดีจีน  ตําแหนง อาจารย ดร. 

    

    สังกัด  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    โทร. 8192-3 

 

เขารวมสัมมนา เรื่อง   “แบรนดและบรรจุภัณฑไทยพรอมหรือไมกับการกาวสอุตสาหกรรม 4.0 ?” 
ต้ังแตวันที่   17 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  17 มิถุนายน 2560 

รวมระยะเวลา   ครึ่ง วันบาย 

2. รายละเอียดเก่ียวกับการไปฝกอบรม ดูงาน ประชุม และสัมมนา  

   2.1 เสวนาทางวิชาการ “แบรนดและบรรจุภัณฑไทยพรอมหรือไมกับการกาวสอุตสาหกรรม 4.0 ?” 

   2.2 ผูเขารวมฟง   จํานวนประมาณ 200 คน   

ประกอบดวยผูประกอบการSMEs พนักงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

การพิมพ นักออกแบบ คณาจารย นิสิต นักศึกษาและผูสนใจทุกทาน 

   2.3 วิธีการสัมมนา  บรรยายพรอมยกตัวอยาง 

   2.4 เขารวมฝกอบรมในฐานะ  ผูเขารวมอบรม 

 2.5 เนื้อหาในสัมมนา   มีสาระสําคัญที่สรุปได ดังน้ี 

  

13:00 - 13:05 ผูอํานวยการสวนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กลาว

รายงานการจัดเสวนา  

13:10 - 13:15 ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ประธานพิธีกลาว

ตอนรับ และเปดการเสวนา 

13.15 – 16.30 น.  การเสวนา เรื่อง “แบรนดและบรรจุภัณฑไทยพรอมหรือไมกับการกาวสอุตสาหกรรม 4.0 ?”  

        (Thai Brand and Packaging: Are you ready for Industrial 4.0?) 
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วิทยากรรวมเสวนา ประกอบดวย 

1) คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร  จากบริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน เน็ทเวิรค จํากัด และ นายกสมาคมการนัก

ออกแบบผลิตภัณฑ 

2) นักออกแบบบรรจุภัณฑ จากบริษัท พรอมดีไซน จํากัด (Prompt Design) 

3) คุณ อารยา อินทิรา สไตลลิสตผูเช่ียวชาญดานแฟช่ัน  

4) คุณสุภาวดี จุยศุขะ นักวิชาการอิสระ/ ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

เน้ือหาสําคัญจากการเสวนาสรุปไดดังน้ี 

 คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร ไดใหประเด็นวาปจจุบันสังคมไทยไดกาวสูสังคมผูสูงอายุ คนสวนใหญให

ความสําคัญหรือเนนและคํานึงถึงสุขภาพ ตลอดจนสิ่งแวดลอม ประกอบกับเทคโนโลยีการพิมพ 3D ชวยใหการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือการออกแบบทําตนแบบน้ันมีตนทุนที่ไมสูงและรวดเร็วขึ้น เนนวาตองเขาใจพฤติกรรม

ของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงไปไดเขาสู วัฒนธรรมดิจิทัล ทําใหบุคคลกาวเขาสูตลาดใหญได 

หรือ อาจเลือกกลุมเฉพาะที่เปน niche market การออกแบบหรือการสรางสรรคงานตองดูที่โอกาสดวย 

โอกาสในวันน้ีดีกวาเดิมเยอะมาก เดิมเนนการผลิตปริมาณมาก ใหทันเวลาเทาน้ัน ผูผลิตก็มีกําไรแลว จึงไม

สนใจเรื่องการออกแบบ แตปจจุบันโลกเปลี่ยนไปแลว การผลิตตองเนนการเพ่ิมมูลคา คุณภาพ ดังน้ัน การ

ออกแบบจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยไดและเขามามีบทบาทสําคัญในโลกการผลิตยุคใหม ทําใหเกิดโอกาส

ในการแขงขันและสรางรายไดที่ดีขึ้น 

 คุณอารยา อินทิรา ไดใหความเห็นวาความจริงเราไดเขาสูยุค 4.0 แลว แตเห็นวาเราจะทําอยางไรจึง

ทําใหธุรกิจอยูรอดได เช่ือวาตองเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม ไมตามกระแสหรือแฟช่ัน ควรเลือกนํา

เทคโนโลยีที่จําเปนเพีงพอจึงจะอยูในอุตสาหกรรมได คนไทย เด็กไทยเกงเรื่องการออกแบบและความคิด

สรางสรรค แตมีจุดออนที่สําคัญ ซึ่งในมหาวิทยาลัยก็ไดสอนวา คือ ขาดความรูเรื่องการตลาดที่ตองทําควบคูไป

กับการออกแบบ เพ่ือใหออกแบบมาแลว ลูกคาตองการซื้อ หรือตองขายได 

 คุณสุภาวดี จุยศุขะ เห็นดวยวา การเรียนออกแบบหรือการทํางานอาชีพนักออกแบบจําเปนตองมี

ความรูเรื่องการตลาดดวย และไดใหประเด็นเพ่ิมเติมวา แนวโนมกับการตลาด สําหรับในประเทศไทย คนสวน

ใหญไมตามแนวโนมเหมือนในตางประเทศ ประกอบกับกระแสอาจไมอิงวาเปนประเทศใด เน่ืองจากการสื่อสาร

ไมมีพรมแดนที่เดนชัดแลว ดังน้ันการออกแบบขึ้นกับรอบตัวเราวามีสถานการณเปนอยาไร เชน ในปจจุบันมี

สถานการณของสงคราม วิถีชีวิตที่ตองการใหทําอยางไรมีชีวิตรอดอยูได รักษา และหรือปองกันได เชน เสื้อผา

ทีปรับอุณหภูมิได เมื่อเขาที่รอนก็ตองทําใหผูสวมใสเย็นสบาย หรือออกไปที่อุณหภูมิหนาวมาก ก็ตองรักษา

อุณหภูมิรางกายใหอบอุนได ตองเขาใจวาสังคมผูสูงอายุของไทย กับ ชาติ อ่ืนไมเหมือนกัน เชน สังคมผูสูงอายุ

ของไทย ก็แตกตางจาก สังคมผูสูงอายุของญี่ปุน ประเทศไทยอยากเปนเมืองแฟช่ัน แตคนสวนใหญไมตาม

กระแสแฟช่ัน เปนตน แตเห็นวา แนวโนมเนนสุขภาพ  

ไดใหขอมูลวาจากการที่บริษัท พรอมดีไซน จํากัด มีประสบการณและมีผลงานออกแบบจํานวนมาก

ใหกับ SMEs ในงบประมาณที่จับตองได จึงขอนําเสนอในประเด็นของแนวโนมกับบรรจุภัณฑ วา การสื่อสาร

ผานระบบอินเตอรเน็ตกับเทคโนโลยี สําหรับในตางประเทศจะใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติมาก 

ผูบริโภคจะใหความสนใจในสินคาที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ จะเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา ซึ่งมี
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การลดบรรจุภัณฑที่ไมจําเปนลง มีการนําเทคโนโลยีมาชวยใหขอมูลผลิตภัณฑ กระตุนการตัดสินใจซื้อไดมาก

ขึ้น และทําใหลูกคาที่เปนผูบริโภคเกิดการซื้อซ้ําหรือซื้อบอย ๆ ทําใหมีการใชบรรจุภัณฑในการตลาดมากขึ้น 

ในรูปของ VR หรือ RFID และเน่ืองจากสังคมผูสูงอายุ การใชบรรจุภัณฑตองออกแบบมาใหคํานึงถึงดวย เชน 

รูปแบบตัวหนังสือ ตองอานไดงาย การจับใชหรือเปดใชงาน ตองเหมาะกับแรงที่นอยลง หรือจับยึดไดไมลวง

หลน การซื้อไมอยูบนช้ันแสดงในหางหรือสรรพสินคาหรือมีนอยลง ดังน้ัน บรรจุภัณฑที่หุมหอผลิตภัณฑตองให

ความประทับใจเมื่อเปดหรือแกะ หรือ unbox experience โดยตองพัฒนารูปแบบที่ตอบสนองตลาด ได

ยกตัวอยางผลิตภัณฑวิตามินที่ออกแบบใหซอนอยูใตฝาปดขวดนํ้าด่ืม เมื่อกด บิด เพ่ือเปดขวด ทําใหวิตามินที่

อยูใตฝา หลุดและหลนลงมาผสมในนํ้าด่ืมหรือนํ้าอะไรก็ไดตามตองการ ดังภาพ เหตุผลของการออกแบบ คือ 

วิตามินที่ละลายหรือผสมในนํ้าไวกอน จะมีคุณคาตอสุขภาพลดลง ตองผสมแลวด่ืมทันที จึงจะคงประโยชนตอ

สุขภาพมากที่สุด  

 

 

ท่ีมา https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/41/50/d1/4150d183933362640e1d5fd05d87105f.jpg 

 ในดานการสงออกผลิตภัณฑออกสูตางประเทศ โดยเฉพาะอาหาร เห็นวา การสงออกไปประเทศใด ก็

มีกฎหมายหรือกฎระเบียนของประเทศน้ันๆอยูแลว ตองทําใหตรงกับขอกําหนดน้ัน และเห็นวาการออกแบบ

เดียวใหใชไดทั่วโลกเปนเรื่องยาก 

คุณอารยา อินทิรา ไดใหประสบการณตอที่ประชุมวาการนําแฟช่ันไทยไปสูสากลน้ัน ตองทําความเขาใจ

กับวัตถุดิบหรือผาไทยของเรากอน วา เปนผาที่เหมาะกับประเทศรอน ผูทอหรือชาวบานตองเขาใจคุณภาพ

ตองรักษาใหคงที่ใหได ปญหาไมไดอยูที่การออกแบบ แตมักอยูที่คุณภาพของการทอเปนสวนใหญ ผาไทย

เหมาะกับการทําเพ่ือกลุมเปาหมายเฉพาะมากกวา และตองรักษาภาพของนักออกแบบใหคงที่ไมเปลี่ยนไปมา 

ไมตามกระแส ตองมีเอกลักษณของเราเอง  

 คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร  ใหแงคิดกับที่ประชุมวา แบรนดไทยจําเปนตองสงออกไปสูตางประเทศจริงหรือ 
แปลวาลูกคาคนไทยไมมีแลวหรือ จําเปนตองสงออกหรือไม หรือเปนสวนที่เกินเปนโบนัส ถาตองทําจริงๆ หรือ
ถาตองทําธุรกิจสงออก ตองใชแนวคิด 5W และ 1H เปนแผนที่นําทาง (road map) กอนจะออกแบบและผลิต
สินคาออกมาขาย เพ่ือใหธุรกิจมีกําไรและอยูได ดังน้ัน จึงตองตอบคําถาม 5W และ 1H ใหไดวา  
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Who:  ใคร เปนกลุมเปาหมาย และใครคือคูแขง  
What:  อะไรที่จะขาย สินคาชวยแกปญหาอะไรได  
When:  จะขายเมื่อไร บางสินคามีเวลา มีเรื่องราว เชน ครีมกันแดดมักใชกลางวัน ครีมบํารุงผิวมักใช

กลางคืน  
Whom:  ของใคร คือ ผลิตภัณฑเพ่ือใคร Why ทําไมตองซื้อ  
How:  ซื้อหรือขายอยางไร ที่สําคัญตองใชการออกแบบที่สื่อสาร ผานฉลาก บรรจุภัณฑ และสื่อตางๆ 

และที่นาสนใจ ช้ีประเด็นวา นอกจากภาษาอังกฤษ ญี่ปุน จีน เกาหลี พบวา ภาษาไทย หรือ ฟอนตไทย บน
ฉลากสินคา กําลังเปนพระเอกในบางตลาดแลว ใหใสใจกับรายละเอียดของลูกคาใหตรงใจมากที่สุด 
 ทั้งน้ีไดใหขอคิดวา วัฒนธรรมดิจิทัลในวิถีการดําเนินชีวิตสมัยใหม สงผลตอการเรงความเร็วในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง ดังน้ัน การพูดถึงเรื่องแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงการสงออกผลิตภัณฑสูตลาดสากล จึงทํานายไดยาก ดังน้ัน นักออกแบบตองสนุกกับการ

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแนวคิดที่วาตองเกงเรื่องเดียว เปนตองสนใจเรื่องราวหลากหลาย เปดใจคบเพ่ือน

หลากหลาย เปดใจใหกวาง รับฟงไดทุกเรื่อง รับฟงขอมูลใหม ควรเรียนรูจากกรณีลมเหลว (failure case) บาง 

ประเทศไทยมักนําเรื่องประสบความสําเร็จ (success failure) มาเผยแพร นอกจากน้ีนักออกแบบและผูผลิต

ตองมองและทําความรูจักลูกคาในมุมมองใหม ตองเขาใจเรื่องของ commodity เพราะในปจจุบัน ลูกคา

กลุมเปาหมาย แบงตามความชอบในเรื่องเดียวกัน ไมไดแบงตามอายุหรือเพศอีกตอไป ซึ่งจะสังเกตไดจาก

พฤติกรรมผูบริโภคกลุมตาง ๆ จากสื่อในสงคมโซเชียล ทําใหการเจาะตลาด อาจมุงไปที่ niche market 

มากกวา mass market เพียงอยางเดียว 

 คุณอารยา อินทิรา กับใหแนวคิดในอีกดาน คือ เห็นวา ตองเปดรับขอมูลที่เราชอบ แตจะทําไดตอง

เปนผูที่รูใจตนเอง รูจักตัวตนของตนเองอยางถองแท จนทําใหสามารถตัดสินใจไดวาชอบหรือไมชอบอะไร 

ไมเชนน้ันงานออกแบบจะไมออกมาเปนเอกลักษณเฉพาะตัว คือ ตองมีรสนิยม มีตัวตน แตก็ไมไดปฏิเสธการ

รับขอมูลอ่ืนที่ไมชอบ เพียงแตตองรูจักแยกแยะ คัดกรองเพ่ือใหสามารถเลือกใชใหเหมาะสมในการสงเสริมการ

ออกแบบ 

 คุณสุภาวดี จุยศุขะ ใหแนวคิดวา คงตองถนัดและพรอมสู โดยแยกการออกแบบเปน 2 แนวทางวา 

การออกแบบผลติภัณฑเปนจํานวนมาก เนนรายได กอนจึงคอยทําแบรนด 

 และยังใหแนวคิดวา อาวุธ คือ การออกแบบ ที่ใหทั้งความสวยงาม ศิลปะ เปนธุรกิจหรือตอบโจทยได 

และที่สําคัญเปนภาพลักษณ ประการสําคัญตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงวิถีการใช

ชีวิตไปจากเดิม  แบรนดที่ตอบโจทยได จะเกิดโอกาส ถาตอบไมได ก็อยูไมได ตนทุน หรือเงินทุนไมสําคัญ

เทากับการออกแบบและความคิดสรางสรรค จึงเห็นวา นักออกแบบบรรจุภัณฑที่ดี คือ คนที่มีความคิด

สรางสรรค สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและแกปญหาใหลูกคากลุมเปาหมายไดจริง ยกตัวอยาง การขายหรือ

นําเรื่องราวสินคาที่บรรจุในบรรจุภัณฑขึ้นบน Facebook เจาของ Facebook สามารถดูขอมูลที่วิพากษ 

วิจารณ การใหความเห็นที่แชรกันอยูเบ้ืองหลังใน Facebook มาวิเคราะหวามีใครชอบหรือไมชอบ ติดตาม 

หรือสนใจอะไรใน Facebook ของเราได และสามารถนําขอมูลเหลาน้ีมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงผลงาน

ออกแบบพรอมเรื่องราวที่จะนําเสนอหรือสื่อสารไปยังลูกคาได เปนตน 
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 สรุป วิทยากรทุกทานรวมกัน ใหประเด็นที่นาสนใจใหผูเขารวมเสวนาไปคิดตอ ไดแก 

- ประเทศไทยมีตนทุนวัฒนธรรมมาก แตทําในเรื่องอนุรักษ ฟนฟู กันเปนสวนมาก แตไมเกงเรื่อง

เผยแพร 

- ใหเนน  niche market วา ถาเกงเรื่องใด ทําอะไรใหเกงเรื่องน้ันจริง ๆ  ลูกคาจะเขามาหาเอง สวน

ใหญเปนผลงานศิลปะ 

- การเกิดธุรกิจ สามารถทําไดหลายวิธี ใชงบประมาณนอยลง ถาใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน ไดขอมูล

ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห คาดการณตลาดได ก็จะทําใหการทําธุรกิจสําเร็จได 

- ขายของที่มีมูลคาสูงขึ้น ใชตัวสินคาอยางเดียว มีอะไรขับเคลื่อน จุดแข็งของสินคาใหม รูปแบบบริการ

ใหมๆ 

- การออกแบบไมใชพรสวรรค คิดวามาจากการดูมากๆ ใหเห็นจุดออน จุดแข็ง ที่นํามาวิเคราะหเพ่ือหา

ชองวางใหพบ  

- วัฒนธรรมไทยที่โดดเดนในสายตาของคนตางชาติ คือ อาหารไทยและการนวดแผนไทย ที่นํามา

ออกแบบและสรางสรรคเปนผลิตภัณฑและบริการที่ขายได  

- คนไทยอาจไมเกงเรื่องเทคโนโลยี เพราะไมไดคิดคนและทําขึ้นเอง เทคโนโลยีมีอายุสั้น เราอาจนํามา

ประยุกตใช  หรือถาไมจําเปน ก็ไมตองใช  

- ตองพยายามใชภาพในการสื่อสารใหได 

- เสนหไทย ตองไมลืมวาไทยก็มีเสนหของไทยเอง ไมตองไปเลียนแบบชาติอ่ืน ตัวอยางเชน เครื่องเขิน

ไทย ขายคนตางชาติไดยาก แตพอนําออกแบบทําเปนเคสมือถือ ทําใหเปนการดึงจุดเดนของเครื่องเขินไทยที่

เปนเสนหไทยอยางหน่ึงขึ้นมา โดยออกแบบใหเปนสินคาที่มีความรวมวิถี รวมสมัย ทําเปนของที่ระลึก ให

ชาวตางชาติกลุมเปาหมายสนใจและตองซื้อกลับประเทศไปเปนของฝากในราคาที่สูงกวาการขายเครื่องเขินไทย

ที่ขายยากและขายไดในราคาที่ถูกกวา เปนตน นอกจากน้ียังแนะนําคําศัพทที่นาสนใจ เชน Country Design, 

Tropical living ( Sea, Sand, Sun) ในการนําไปใชในการออกแบบสินคาที่เปนเสนหไทย 

3. เอกสารประกอบการสัมมนา 

 - 

4. ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา 
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ภาพที่ 1 นักศึกษาและคณาจารยวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑเขารวมฟงสัมมนา 
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ภาพที่ 2 วิทยากรรวมเสวนา 
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ภาพที่ 3 บรรยากาศในหองประชุมสัมมนาที่มีผูเขารวมประมาณ 200 คน 

 

 

 

 

 

 
คําชี้แจงการใชเอกสาร 

     ขอขอบคุณที่ทานใหความสนใจศึกษาเอกสารเผยแพรความรู (KM) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มสธ. ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรใหเกิดประโยชนเชิงวิชาการในวงกวาง ทั้งนี้ หากทานนําขอมูลจาก

เอกสารน้ีไปใชประโยชน ขอใหอางอิงแหลงที่มาของเราดวย พรอมทั้งแจงใหเราทราบถึงแหลงที่ทานนําไปใช

อางอิง และหากทานสนใจรวมแลกเปล่ียนเรียนรู ในเอกสารที่ ได เผยแพร  โปรดแจงมาทางอี เมล 

stoffice@stou.ac.th เพื่อประโยชนในการบูรณาการขอมูลและการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
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