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 การประกวด WorldStar Student Awards 

2021 ผลงานบรรจุภัณฑ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลจาก 2 ผลงาน ได้แก่ 

บรรจุภัณฑ์ Rice Na และ บรรจุภัณฑ์ All Light 

ซึ่งเป็น 2 ใน 3 ผลงาน บรรจุภัณฑ์จากประเทศไทย

ท่ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จัดโดย World 

Packaging Organisation (WPO) ณ สาธารณรฐั

แอฟริกาใต้ (South Africa) เมื่อวันที่ 25 มกราคม  

2565 โดยได้รบัโล่รางวลัและเกยีรตบิตัรจาก ดร.ณฐัพล  

รงัสติพล อธบิดีกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ในพธิมีอบ

นิสิต มก. คว้ารางวัลบรรจุภัณฑ์

     ระดับโลก 2 ปีซ้อน

รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ�าปี 2564  

(ThaiStar Packaging Awards 2021) โดยกรม

ส่งเสรมิอตุสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม  

จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ  

Facebook Fanpage : ThaiStar Packagjng 

Awards เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 

 ส�าหรบั น.ส.เสาวลกัษณ์ หรอื “น้องหมวิ” เคยได้รบั 

รางวัลมาแล้ว จากการประกวด AsiaStar Awards 

2020 และ WorldStar Student Awards 2020 จาก

ผลงานบรรจภุณัฑ์ “Yamchao” (ยามเช้า) ชดุน�า้ชา 

ลายไก่ยามเช้า และอีก 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลในปี  

2020 คอื บรรจภุณัฑ์ “Lomkrod” (ลมกรด) แจกนั 

เซรามิก รูปเสือชีตาร์ เสือโคร่ง และเสือด�า โดย 

น.ส.ศภิุสรา ศภุษร นบัเป็นผลงานยอดเยีย่มน�ามาสู ่

การได้รับรางวัลระดับเอเชีย และระดับโลก 2 ปี 

ติดต่อกัน 

 AsiaStar Awards 2021 ผลงานการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ได้รับ 3 รางวัล จาก 3 ผลงาน ได้แก่  บรรจุภัณฑ์ 

Rice Na บรรจุภัณฑ์ All Light และบรรจุภัณฑ์ 

Shi Shi Shun Li ซึ่งเป็น 3 ใน 11 ผลงานจาก

ประเทศไทยที่ได้รับรางวัล และ 42 ผลงาน จาก

กลุ่มประเทศสมาชิก อาทิ  จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกา 

เกาหลีใต้ ตุรกี จัดโดยสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์ 

แห่งเอเชีย The Asian Packaging Federation 

(APF) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

 ขอแสดงความยนิด ีกบันสิตินกัออกแบบบรรจภุณัฑ์ น.ส.กนกพร สขุประเสรฐิ น.ส.เสาวลกัษณ์ 
จลุนพิฐิวงษ์ น.ส.ปิยรนิทร์ ใช้ทอง น.ส.กาญจนา นติสวุรรณ และ น.ส.อภญิญา ประทมุมงั นสิติชัน้
ปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย AsiaStar Awards 2021 และ
เวทรีะดบัโลก WorldStar Student Awards 2021 สร้างชือ่เสียงให้กบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และประเทศไทย 2 ปีซ้อน โดยมี อาจารย์เจนณัช สดไสย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบ 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

ผลงานบรรจุภัณฑ์และรางวัลที่ได้รับจากการประกวด AsiaStar Awards 2021 และ WorldStar Student Awards 2021 ได้แก ่ 
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แค่ไหน เราอาจจะพักเหนื่อยระหว่างทางบ้างก็ได้  
ถ้าเราไม่ยอมแพ้ สิ่งนั้นก็จะส�าเร็จได้ในสักวัน และ
วันนั้นเราจะภูมิใจตัวเองเพราะเราได้สู ้เพื่อสิ่งที่
เรารัก

น.ส.กนกพร สุขประเสริฐ น.ส.เสาวลักษณ์ จุลนิพิฐวงษ์ 

 1. บรรจุภัณฑ์ Rice Na (ไร่นา) ผลงานของ 
  น.ส.กนกพร สุขประเสริฐ น.ส.เสาวลักษณ์ จุลนิพิฐวงษ์ 
 ได้รับรางวัล The best of the best in Asia จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ 
เอเชีย AsiaStar Awards 2021 และรางวัล Certificate of Recognition จาก
การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก WorldStar Student Awards 2021 ประเภท
นักศึกษา (International Packaging Design Student Competition 2021) 
 “Rice Na” เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าวสารทรงสี่เหลี่ยม ตรา ไร่นา Rice Na ขึ้นรูป
จากกระดาษแผ่นเดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง มีความแข็งแรง และสามารถ
น�ามาจัดบนชั้นวางสินค้าได้ ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นไม่ซ�้าใครส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยหลังจากเปิดใช้งานแล้วตัวบรรจุภัณฑ์ก็ยังใช้เป็น 
กล่องเก็บข้าวต่อได้อีกโดยไม่ต้องทิ้ง 
 แนวคดิในการออกแบบ : มาจากช่ือ “ไร่นา” เป็นช่ือธรรมดาเรยีบง่าย แต่สามารถ
บ่งบอกถึงภูมิหลังและความเป็นมาของข้าวไทยได้เป็นอย่างดี ท�าให้นึกถึงบรรยากาศ
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนท้องนาในแต่ละช่วงเวลา เช้า กลางวัน และเย็น โดยน�าเอา 
สีของข้าวแต่ละชนิดที่มีความโดดเด่นในตัวเองมาใช้เป็นโทนสีหลัก และใช้สีอ่อนเพื่อ
ให้ได้ความรู้สึกถึงสุขภาพที่ดี  จึงออกมาเป็นภาพประกอบที่ไม่มีในท้องตลาด ท�าให้
บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่น ยกระดับข้าวไทยให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยเหมาะกับยุค  
New Normal และพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้   
 จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ Rice Na  
 1. Tamper Evident ฝาปิดป้องกันการเปิดก่อน จับถนัดมือ ด้วยสรีระที่เว้าเข้า
และสัดส่วนที่รับกับมือ
 2. รูปทรงกล่องเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นรูปจากกระดาษผ่านเดียว แข็งแรง ช่วยประหยัด
พื้นที่ในการขนส่ง และมีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณข้าว 1 Kg
 3. ที่น�าเทข้าวจะช่วยไม่ให้ข้าวหกกระจาย ใช้เป็นภาชนะเก็บข้าว และน�ามาใช้ต่อ 
ได้อีก (Reuseable)
 น.ส.กนกพร สขุประเสรฐิ กล่าว่า รูส้กึดใีจและภมูใิจมาก ๆ  ทีไ่ด้รบัรางวลั WorldStar  
Student Awards 2021 การประกวดครั้งนี้ นอกจากจะได้รับประสบการณ์แล้ว  
ยังได้รับความประทับใจและมิตรภาพจากคนรอบข้าง ขอขอบคุณมาก ๆ กับรางวัลที่
ยิ่งใหญ่ครั้งนี ้        
 ด้าน น.ส.เสาวลกัษณ์ จุลนพิฐิวงษ์ กล่าวว่า ถงึแม้ว่างานช้ินนีจ้ะเป็นแค่ส่ิงทีเ่กดิขึน้ 
จากกระดาษ แต่เราทั้งสองคนต้ังใจมากที่จะท�าให้ “ไร่นา” กลายเป็นไร่นาในวันนี้  
ความจริงงานชิ้นนี้เป็นครูอีกคนเลยก็ว่าได้ ในระหว่างการท�างานสอนให้มีความอดทน 
รู้จักแก้ไขปัญหา และที่ส�าคัญ คือ ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เรารัก และอยากฝากถึงน้อง ๆ  
ในรุน่ต่อ ๆ  ไป ว่า สิง่ทีท่�าอยู่ถ้าเป็นส่ิงทีเ่รารักแม้ว่าระหว่างทางเดนิมันจะมีอปุสรรคมาก



 2.  บรรจุภัณฑ์ All Light ผลงานของ 
  น.ส.ปิยรินทร์ ใช้ทอง 
 ได้รับรางวัล The best of the best in Asia จาก 
การประกวดบรรจภุณัฑ์ระดบัเอเชยี AsiaStar Awards  
2021 และรางวลั Certificate of Recognition จากการ 
ประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก WorldStar Student 
Awards 2021 ประเภทนักศึกษา (International 
Packaging Design Student Competition 2021)
 “All Light” เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่หลอดไฟ  
ตรา ALL LIGHT มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมทรงสูง 
ดัดแปลงเป็นโคมไฟ เพิ่มความสวยงามมากขึ้นด้วย
กระดาษการ์ด การใช้งานเปิดและกางออก เป็นการเพิม่
มูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย
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 ด้าน อาจารย์เจนณัช สดไสย์ อาจารย์ผู้สอนการออกแบบกราฟิกและโครงสร้างทางการบรรจุ และที่ปรึกษาในการออกแบบผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นิสิตมีความมุมานะในการท�างานอย่างเต็มที่ และไม่ย่อท้อเมื่อเจอ
อุปสรรคในการท�างาน นิสิตบางคนได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อน จึงแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ท่ีมีศักยภาพในสายงานออกแบบเป็นอย่างย่ิง นิสิต
บางคนเคยผดิหวังจากการประกวดเมือ่ปีทีแ่ล้วหรอืเวทอีืน่ ๆ  แต่ยงัเชือ่มัน่ในตัวเองและไม่ปฏเิสธในทกุโอกาสทีเ่ข้ามาจนประสบผลส�าเรจ็ใน
ที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานของการท�างานทุก ๆ อย่าง ตลอดจนภูมิใจกับนิสิตอีกหลาย ๆ คน ถึงแม้ว่าไม่ได้รับรางวัลใด ๆ แต่ก็รับทราบ
ถึงความเพียรพยายามนั้น จึงอยากให้นิสิตยึดมั่นในความเพียรนี้น�าไปใช้กับการท�างานทุกอย่างในอนาคต ต่อไป

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

น.ส.ปิยรินทร์ ใช้ทอง

    แนวคิดในการออกแบบ : มาจากบรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่หลอดไฟ ซึ่งหลอดไฟ
เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทแก้วมคีวามเปราะบางและแตกง่าย การใช้งาน คือ เปิดฝากล่อง 
แล้วดึงหลอดไฟออกมา ซ่ึงยากต่อการหยิบหลอดไฟออก จึงท�าบรรจุภัณฑ ์
ข้ึนมาใหม่ โดยมวิีธีใช้ คือ เปิดและกางออก จะพบว่า หลอดไฟบรรจุอยู่ในคชูชัน่อกีที  
เพ่ือป้องกนัการกระแทก และเปรยีบเสมอืนว่า มกีารโชว์สนิค้าบนแท่นช่วยเพิม่ความ
ประทบัใจแก่สนิค้า นอกจากจะใช้เป็นบรรจภุณัฑ์แล้วยงัน�ามาท�าเป็นโคมไฟเพ่ิมความ 
สวยงามและเพิ่มมูลค่าอีกด้วย โดยการแกะตามรอยประที่ก้นกล่องและเสียบ 
หลอดไฟเข้าไป แค่น้ีก็จะได้หลอดไฟที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้น และยังเป็นการลดขยะ  
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
    จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ของ All Light
   1. มีการออกแบบเพ่ือปกป้องสินค้าประเภทแก้ว ภายในมีคูชชั่นป้องกัน 

การกระแทก และเพื่อบรรจุสินค้าให้ลงล็อกพอดี
 2. ด้านในตัวกล่องมีลวดลายที่สวยงาม เพื่อเพิ่มฟังก์ชันของแสงที่สะท้อนออกมา
 3. ด้านนอกตัวกล่องมีการให้ข้อมูลสินค้า ค�าแนะน�า ค�าเตือน และวิธีใช้
 น.ส.ปิยรินทร์ ใช้ทอง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านเข้ารอบมา
ไกลขนาดนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจนณัช สดไสย์ ที่คอยให้ค�าปรึกษาในด้านต่าง ๆ  ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์
แบบไหน ให้มีความแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สร้างความจดจ�าให้แก่ผู้บริโภค จนเกิดบรรจุภัณฑ์นี้ขึ้นมา 
และอยากฝากบอกรุ่นน้องว่า ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของตัวเอง แค่กล้าที่จะลงมือท�าและตั้งใจก็จะส�าเร็จ

  3.  บรรจภุณัฑ์ Shi Shi Shun Li ผลงานของ น.ส.กาญจนา นติสวุรรณ และ น.ส.อภญิญา ประทมุมงั ได้รบั 
  รางวลั The best of the best in Asia จากการประกวดบรรจภุณัฑ์ระดับเอเชยี AsiaStar Awards 2021 
   “Shi Shi Shun Li” เป็นบรรจุภัณฑ์ชุดไหว้เจ้ามีรูปแบบกราฟิกแบบจีนบนกล่องที่สวยงาม มีความสะดวก
และประหยัดต้นทุนในการขนส่ง สามารถบรรจุสินค้าได้ 10 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง
 แนวคิดในการออกแบบ : การขนส่งชุดไหว้เจ้าแบบเดิมซึ่งใช้วัสดุที่ฟุ่มเฟือย และการต้ังศาลเรามักจะซ้ือ
ของแยกเป็นชิ้นมาจัด ซึ่งมีความยุ่งยากต่อการขนส่ง จึงน�าการตั้งศาลเจ้ามาประยุกต์และบรรจุลงในกล่องที่
สามารถรองรับการกระแทกได้ ไม่ท�าให้สินค้าแตกหักเสียหายเนื่องจากชุดเซรามิกเทพเจ้าจีนเป็นเซ็ตพร้อมวาง 
ศาลตี่จู่เอ้ีย แต่ทั้งเซ็ตนี้กล่องเดียวสามารถจัดตั้งศาลได้เลย เพราะภายในเซ็ตประกอบด้วย เทพเจ้า 3 องค์  
ถ้วยน�า้ชา กระถางธปู และแจกนั การจดัวางเรยีงให้ดเูหมอืนจดัวางอยใูนศาลตีจู่เ่อีย้ การออกแบบกล่องใช้สแีดง 
ตัดกับกับสีทองใช้กราฟิกรูปแบบจีนบนกล่องที่สวยงาม 
 จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ Shi Shi Shun Li 
 1. ใช้งานได้สะดวก  และมีความสวยงาม         2. ประหยัดพื้นที่ และต้นทุนในการขนส่ง 
 3. มีวัสดุกันกระแทก สามารถบรรจุชุดไหว้เจ้าจีนได้ 10 ชิ้น ภายใน 1 กล่อง 
 น.ส.กาญจนา นิตสุวรรณ และ น.ส.อภิญญา ประทุมมัง เล่าถึงความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจที่ได้สร้างสรรค์ 
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ถึงระดับ Asia และสร้างชื่อเสียงผลงานให้กับตนเอง อาจารย์ และภาควิชาเทคโนโลย ี
การบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของพวกเรา ขอบคุณตัวเองที่เต็มที่
กับการท�างาน พอได้รางวัลก็หายเหนื่อย  ขอฝากถึงรุ่นน้องว่า ให้ติดตามและร่วมท�ากิจกรรมที่อาจารย์แนะน�า 
เพราะผลงานท่ีเราคิดว่าคงไม่ได้รางวัลอะไรแต่เราอาจจะโชคดีได้รับรางวัลก็ได้ เพียงแค่ให้เรามีความตั้งใจและ
เต็มที่กับสิ่งที่เราท�าผลงานก็จะออกมาดีเอง ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนถ้าเต็มที่กับงาน  
น้องจะสามารถท�าได้แน่นอนเป็นก�าลังใจให้นะคะ
 ขอขอบพระคุณอาจารย์เจนณัช สดไสย์ ที่ให้ค�าปรึกษาและมอบโอกาสดี ๆ แบบนี้ให้กับพวกเรา ขอบคุณ
ครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่คอยสนับสนุนให้ก�าลังใจตลอดมา ขอบคุณตัวเอง ยอมรับว่าเหนื่อยและเต็มที่กับ 
ผลงาน และขอบคุณคณะกรรมการที่เห็นความสามารถของพวกเรา


