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คว้า 4 รางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

การประกวด “ThaiStar Packaging Awards 2021” 

น.ส.เสาวลักษณ์ จุลนิพิฐวงษ์

น.ส.ปิยรินทร์ ใช้ทอง

น.ส.กนกพร สุขประเสริฐ

 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 4 รางวัล 

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ส�าหรับสินค้าทั่วไป (Student Packaging: ST) ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย  
ประจ�าปี 2564 (ThaiStar Packaging Awards 2021) ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน”(Sustainability for Next Normal)  

ซึ่งจัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-DC) กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ PROPAK ASIA 2021 และหน่วยงานพันธมิตร และเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2564  
คณะกรรมการกองประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยได้ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทจากทั่วประเทศ จ�านวน 245 ผลงาน นอกจากนี้ยังมี
ผลงานของนิสิตภาควิชาฯ เข้ารอบสุดท้ายถึง 10 ผลงาน โดยมี อาจารย์เจนณัช สดไสย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ส�าหรับสินค้าทั่วไป : ST ได้รับ 4 รางวัล จาก 3 ผลงาน ได้แก่

บรรจุภัณฑ์ “All Light” ได้รับ 2 รางวัล ได้แก ่รางวัลชมเชย  

เงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลบรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อม เงนิรางวัล 10,000 บาท พร้อมด้วยเกยีรติบตัร 

ออกแบบโดย น.ส.ปิยรนิทร์ ใช้ทอง 

 “All Light” เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยคุ้มครองสินค้าและง่ายต่อการ

ขนส่งแล้วยังน�ามาเพิ่มฟังก์ชันโดยการท�ามาเป็นที่ครอบหลอดไฟให้

สวยงามเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระดาษ

การ์ด การใช้งานเปิดและกางออก บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ

สี่เหลี่ยมสูง ส่วนการออกแบบ มีแรงบันดาลใจจากกล่อง

ใส่หลอดไฟ เมื่อเราแกะเอาสินค้าออกแล้วก็ทิ้งกล่องเลย

จึงเพิ่มฟังก์ชันของกล่องเพื่อน�ามาเป็นโคมไฟ เพิ่มความ

สวยงามมากให้ขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยัง

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ RiceNa (ไร่นา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ออกแบบโดย น.ส.กนกพร สุขประเสริฐ 

และน.ส.เสาวลักษณ์ จุลนิพิฐวงษ์ 

 “RiceNa” เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ข ้าวสาร

ทรงสี่เหลี่ยม ข้ึนรูปจากกระดาษแผ่นเดียว 

ช่วยประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง มีความแข็งแรง  

และสามารถน�ามาจัดบนชั้นวางสินค้าได้ และ 

หลงัจากเปิดใช้งานแล้วกย็งัใช้เป็นกล่องเกบ็ข้าว

ได้อีกโดยไม่ต้องทิ้ง แนวคิดในการออกแบบ  

ให้แต่ละส่วนสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น  

ไม่ซบัซ้อน ขึน้รปูง่ายมรีอยต่อน้อย ส่วน Graphic สี  

จะส่ือถงึบรรยากาศในท้องนาแต่ละช่วงเวลา และ

กระดาษใช้เคลอืบ PBS ซึง่เป็น Biodegradable 

แทน PE เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถรักษา

คุณภาพ และกันความชื้นของข้าวได้ อีกท้ัง 

ย่อยสลายได้เร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



น.ส.กาญจนา นิตสุวรรณ น.ส.อภิญญา ประทุมมัง

บรรจุภัณฑ์ “Shi Shi Shùn Li” ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ออกแบบโดย น.ส.กาญจนา นิตสุวรรณ และ น.ส.อภิญญา ประทุมมัง 

 “Shi Shi Shùn Li” เป็นบรรจุภัณฑ์ชุดไหว้เจ้าที่สะดวกและประหยัดต้นทุนในการขนส่ง มีความสวยงาม สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

พื้นที่ในการขนส่ง และประหยัดวัสดุกันกระแทก สามารถบรรจุสินค้าได้ 10 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง โดยใช้กระดาษลูกฟูกลอน E ลอน F และกาว มีแนวคิด 

ในการออกแบบ จากการขนส่งชุดไหว้เจ้าแบบเดิมท่ีใช้วัสดุท่ีฟุ่มเฟือย และยากต่อการขนส่ง จึงน�าการต้ังศาลเจ้ามาประยุกต์และบรรจุลงในกล่อง 

ที่สามารถรองรับการกระแทกได้ ไม่ท�าให้สินค้าแตกหักเสียหาย และมีรูปแบบกราฟิกที่กล่องแบบจีนที่สวยงาม 

 อาจารย์เจนณัช สดไสย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในฐานะอาจารย์ 

ท่ีปรึกษา “ขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับนิสิตทุกคน ที่ได้น�าความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาระเบียบวิจัย 

พื้นฐานทางเทคโนโลยีการบรรจุ และรายวิชาการออกแบบโครงสร้างทางการบรรจุ แล้วน�ามาสร้างสรรค์ผลงาน 

และได้แสดงศักยภาพนอกเหนือจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนให้ประจักษ์ในระดับประเทศ ท้ังท่ี

ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลต่างก็มีความพยายามอย่างเต็มที่ จึงอยากให้นิสิตทุกคนมีความมั่นใจไม่ย่อท้อ 

ต่ออุปสรรค และพัฒนาผลงานของตัวเองในครั้งต่อ ๆ ไป”  

 น.ส.กนกพร สุขประเสริฐ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก ๆ ที่ได้รับรางวัล เนื่องจากเป็นโปรเจค 

ที่จบด้วย เลยอยากจะท�าให้ผลงานออกมาดีที่สุด และเมื่อมีการประกวด ThaiStar2021 ก็ส่งผลงานเข้า

ประกวดจนได้รับรางวัลและประสบความส�าเร็จ ขอขอบคุณอาจารย์เจนณัช ที่คอยให้ค�าปรึกษาและดูแล

แก้ไขจนผลงานออกมาดี และอาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุทุกท่าน ที่ร่วมพัฒนาผล

งานจนออกมาเป็น RiceNa (ไร่นา) อีกทั้งก�าลังใจจากครอบครัว และเพื่อน ๆ โดยเฉพาะ เสาวลักษณ์  

ที่ร่วมท�างานมาด้วยกันตลอด

 ด้าน น.ส.เสาวลักษณ์ จุลนิพิฐวงษ์ กล่าวว่า รู้สึกคุ้มค่าและดีใจเพราะเป็นผลงานสุดท้าย

ที่ได้ท�าร่วมกับเพื่อนสนิท คือ กนกพร ก่อนจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัย กว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่าน

อะไรมามากมายแต่เราก็อดทน ร่วมมือกัน จนกระทั่งส�าเร็จและเดินมาถึงปลายทางที่เหนือความ

คาดหวัง การได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่มีค่ามากกว่าเกียรติบัตรและเงินรางวัลที่ได้รับ 

คือได้มิตรภาพและความมั่นใจให้กับตัวเอง ขอบคุณอาจารย์เจนณัช ที่ผลักดันให้ส่งผลงานและ 

ให้ค�าปรึกษา สนับสนุนและให้ก�าลังใจมาโดยตลอด รวมถึงครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่สนับสนุน

ช่วยเหลือกัน

อาจารย์เจนณัช สดไสย์




