
                                      

 
 

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย ประจ าปี 2561 

(ThaiStar Packaging Awards 2018) 
…………………………………………… 

ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ 
และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญท่ีสร้างรายได้ของประเทศไทยมาต้ังแต่อดีตท่ีเน้น
ภาคการเกษตรเป็นหลัก จนกระท่ังปัจจุบันท่ีเป็นอุตสาหกรรมท้ังหนักและเบา แต่ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศเท่าท่ีควร ด้วยเหตุนี้ การเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ (Industry 4.0) จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด ซึ่งการท าให้สินค้าไทยประสบความส าเร็จได้ในระดับสากลนั้น ต้องอาศัย
การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ ท้ังในด้านของรูปแบบ
สินค้า ท่ีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และในด้านของการหีบห่อ หรือ“บรรจุภัณฑ์” ท่ี
ต้องมีความโดดเด่น ดึงดูดใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อสินค้าเร็วขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดี
ขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่าง สร้างการจดจ าและส่ือสารเอกลักษณ์สู่ผู้บริโภคได้  ตลอดจน 
สามารถเปล่ียนปัญหาและความท้าทาย ให้เป็นศักยภาพและโอกาสได้ อาทิ การใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
(Smart Packaging) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน (Universal Design Packaging) เป็นต้น และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องท าหน้าท่ีรวบรวม ปกป้อง และคุ้มครองสินค้า ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยี Industry 4.0 จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญส าหรับสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้กับสินค้าไทย ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างและยกระดับ
ขีดความสามารถผู้ประกอบการสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ และให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างแท้จริง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ส่งเสริมสินค้าไทยได้ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล และเพื่อให้ได้ตัวแทน
ผลงานบรรจุภัณฑ์ไปประกวดในนามตัวแทนประเทศไทย ท้ังในระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก ศูนย์ออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai-idc) กองพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมมือกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (TPC) 
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1) และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดการประกวด
บรรจุภัณฑ์ไทยข้ึน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดการตื่นตัวของวงการบรรจุภัณฑ์
ไทย เกิดการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวนไม่ต่ ากว่า 5 ,500 รูปแบบ ท่ีมีการสร้างสรรค์รูปแบบให้มีความ
แปลกใหม่ และบางส่วนก็ได้ถูกน ามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถใช้บรรจุสินค้าจ าหน่ายได้จริง 
และสามารถเพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม สามารถจ าหน่ายได้ในราคา
สูงขึ้น ตลอดจนเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ สร้างช่ือเสียงให้แก่
ประเทศชาติอีกทางหนึ่งได้ เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาวงการบรรจุภัณฑ์ไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลมาตลอด
ระยะเวลา 41 ปีท่ีผ่านมา  

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งท่ี 41 ประจ าปี 2561 นี้ จึงได้ด าเนินการขึ้นภายใต้หัวข้อ 
“บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม น าไทย” โดยมีรายละเอียดของการประกวดฯ ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพเพิ่มข้ึน พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด

ในระดับนานาชาติ 
1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ

เพิ่มข้ึน 

2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด 
2.1 ประเภทนักเรียน – นักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย ส าหรับสินค้าท่ัวไป 
Student – Consumer Package (Prototype): SC 

2.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ส าหรับสินค้าท่ัวไป 
  Student – Transportation Package (Prototype): ST 

2.2 ประเภทผู้ประกอบการ บริษัท นักออกแบบ ประชาชนท่ัวไป แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
2.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย ส าหรับสินค้าท่ัวไป (Consumer Package: CP) 
2.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ส าหรับสินค้าท่ัวไป (Transportation Package: TP) 
2.2.3 บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส าหรับสินค้าท่ัวไป (Eco Package: EP) 
2.2.4  ส่ือและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย (Point of Purchase: POP) 
2.2.5  ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ (Packaging Material and Components: PMC) 

3.  รางวัลการประกวด 
3.1 รางวัลประเภทนักเรียน – นักศึกษา 

3.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย ส าหรับสินค้าทั่วไป 
 Student – Consumer Package (Prototype) : SC จ านวน 8 รางวัล 
 รางวัลท่ี 1   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  50,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 รางวัลท่ี 2   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  30,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 รางวัลท่ี 3   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ  ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
3.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ส าหรับสินค้าทั่วไป   
 Student – Transportation Package (Prototype) : ST จ านวน 8 รางวัล 

 รางวัลท่ี 1   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  50,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 รางวัลท่ี 2   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  30,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

 รางวัลท่ี 3   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

3.2 รางวัลประเภทผู้ประกอบการ บริษัท นักออกแบบ ประชาชนทั่วไป 
3.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย ส าหรับสินค้าทั่วไป 

Consumer Package : CP  จ านวน 10 รางวัล    พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
3.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ส าหรับสินค้าทั่วไป 

Transportation Package : TP  จ านวน 10 รางวัล   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
3.2.3 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับสินค้าทั่วไป 

Eco Package : EP  จ านวน 10 รางวัล    พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
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3.2.4 สื่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย 
 Point of Purchase: POP  จ านวน 10 รางวัล    พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

3.2.5 ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ 
 Packaging Material and Components: PMC จ านวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

3.3 รางวัลพิเศษ 
3.3.1 รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 
 สนับสนุนโดยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรม จ านวน 2 รางวัล ดังนี้ 

3.3.1.1  รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายส าหรับ 
    สินค้าทั่วไป (SC) จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

3.3.1.2  รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย ส าหรับสินค้า 
    ทั่วไป (CP) จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
3.3.2 รางวัลพิเศษ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (ThaiStar President’s Award) จ านวน 1 รางวัล  

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 
4.1 บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทท่ีส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   

4.1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) 
4.1.2 หน้าท่ี ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience) 
4.1.3 ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal) 
4.1.4 ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถน าไปผลิตในเชิงการค้า  
   (Appropriateness / Efficiency and Commercial)          

4.1.5 การค านึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance) 
4.1.6 ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression) 

4.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์การตัดสินและ                   
จะพิจารณาให้รางวัลตามท่ีเห็นสมควรโดยค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

4.3 เกณฑ์การตัดสินรางวัลพิเศษส าหรับการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ก าหนดโดยสถาบัน
รหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1) ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   

 4.3.1 พิจารณาจากบรรจุภัณฑ์ท่ีมีการออกแบบบาร์โค้ด และส่งเข้าประกวดในประเภท  
2.1 และ 2.2 

4.3.2 ความสามารถน าไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์ (Commercial Appropriateness) 
4.3.3 ออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดได้สวยงาม (Graphic Appeal) 
4.3.4  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativeness) 
4.3.5 สัญลักษณ์บาร์โค้ดมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Conformity with 

Product and Package) 
3.3.6 คุณภาพของบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ความสูง ต าแหน่งในการวาง คุณภาพ

และค่าก าลังขยาย โดยตรวจสอบจากเครื่องมือของสถาบันรหัสสากล (Barcode Quality) 
4.4 เกณฑ์การพิจารณารางวัลพิเศษ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (ThaiStar President’s Award) 

พิจารณาตัดสินจากผลงานบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งเข้าประกวดประเภทบรรจุภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่ายใน
ท้องตลาด ในข้อ 2.2.1 - 2.2.5   ท่ีได้รับคะแนนรวมสูงท่ีสุด โดยดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด 
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5. หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด 
5.1   ผู้ส่งผลงานประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2 ประเภท (ตามข้อ 2.1) จะต้องเป็นนักเรียน 

นิสิต นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานท่ีเป็นต้นแบบท่ียัง
ไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ ตามประเภทท่ีระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่
พิจารณาบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งเข้าประกวดท่ีมีวางจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว และผู้ส่งประกวด
จะต้องส่งใบสมัครพร้อมค าบรรยายช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม ท่ีก าหนด 

5.2 ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริง หรือสินค้าจ าลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ภายใน 1 ช้ิน 
และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถน าไปผลิตจริงได้ 

5.3 ประเภทบรรจุภัณฑ์ท่ีมีวางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าท่ัวไป     
จะต้องมีวางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด 
โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระส าคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อม
ค าบรรยายช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด โดยบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งเข้าประกวด
จะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน 

5.4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ
รักษาบรรจุภัณฑ์ท่ีชนะการประกวดและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัด
นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป 

5.5 ผู้ชนะการประกวดจะต้อง จัดส่งบรรจุภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม        
จะส่งเข้าประกวดในระดับสากลต่อไป เช่น  AsiaStar และ WorldStar เป็นต้น 

5.6 กรณีบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืน
ได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น   

6. การช้ีแจงรายละเอียดการประกวด 
ก าหนดจัดให้มีการสัมมนาช้ีแจงรายละเอียดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2561  

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2561 ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

7. การส่งผลงานเข้าประกวด 
ขั้นตอนที่ 1 :  ศึกษารายละเอียด download ประกาศ และกรอกใบสมัคร Online 

ได้ท่ี facebook พิมพ์ Thaistar Packaging Awards หรือเว็บไซต์ 
www.dip.go.th หรือ สแกน QR code นี้ 

ขั้นตอนที่ 2 :  กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านช่องทาง Online โดยเลือกประเภท 
ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 3 :  กรอกรายละเอียดลงใน “ใบแจ้งส่งผลงาน” แนบท้ายประกาศนี้ น าส่งพร้อมผลงานจริง 
ขั้นตอนที่ 4 :  ส่งผลงานบรรจุภัณฑ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใบแจ้งส่งผลงาน จ านวน 1 ชุด มาท่ี 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ช้ัน 1  ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามท่ี 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 ระหว่างวนัท่ี 1 – 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 
(ส่งทางไปรษณีย์ พิจารณาจากวันท่ีลงตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

 

*หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผลงานที่ไม่กรอกฟอร์มสมัครOnlineให้เสร็จสมบูรณ์เข้าประกวด ทุกกรณี 
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8. การตัดสินการประกวด  
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน โดยจะพิจารณาตัดสินในวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามท่ี 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

9. การประกาศผลการตัดสิน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศและแจ้งผลการตัดสินและก าหนดพิธีมอบรางวัลให้ทราบ

หลังวันตัดสิน (ประมาณภายในเดือนพฤษภาคม 2561) 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซอยตรีมิตร ถนนพระรามท่ี4 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์0 2381 1603 และ 061 423 4926 
โทรสาร 0 2391 5176 ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 


