
ปฏิบัตกิารการพมิพ์บรรจุภณัฑ์ (Printing Packaging) 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถเอ้ือประโยชน์ดา้นหนา้ท่ีใชส้อยไดดี้ มีความปลอดภยั ประหยดัและ
มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อปกป้องและรักษาคุณภาพสินคา้ 
3. เป็นตวัช้ีบ่งและส่ือสารรายละเอียดสินคา้ ดึงดูดผูบ้ริโภค แสดงถึงภาพลกัษณ์  
4. เป็นตน้ทุนในการผลิตสินคา้  เม่ือบรรจุภณัฑดี์ยอ่มมีส่วนช่วยใหมู้ลค่าสินคา้สูงข้ึน 

ในโลกธุรกิจยคุปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัทางดา้นการคา้สูง  การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความเขม้แขง็

ดา้นการจดัการตลาด หรือการพฒันารูปแบบคงจึงยงัไม่เพียงพอ  การพฒันาบรรจุภณัฑ์จึงเป็นทางเลือกท่ี

น่าสนใจ เพื่อการยกระดบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ใหมี้ความเขม้แขง็ใน

การท าธุรกิจและขยายตลาด  เบ้ืองตน้ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความเป็นมาตลอดจน

ความส าคญัของบรรจุภณัฑ ์เป็นแนวคิดในการเรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบนั เพื่อกา้วไปในอนาคต ความเขา้ใจ

เร่ืองราวของบรรจุภณัฑใ์นบทน้ีจะช่วยใหก้ารน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดเ้หมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นทางเลือกของผูป้ระกอบการ เล็งเห็นความส าคญัในการเลือกพฒันาบรรจุภณัฑก์บัผลิตภณัฑข์องตนเอง 

ไดอ้ยา่งโดดเด่นน่าสนใจ 

  การออกแบบบรรจุภณัฑ ์(Packaging  Design) หมายถึง  การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

บรรจุภณัฑใ์หส้ัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ ์เพื่อการคุม้ครองป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เสียหายและเพิ่ม

คุณค่าดา้นจิตวทิยาต่อผูบ้ริโภค โดยอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค ์

งานพมิพ์บรรจุภัณฑ์ 

            ในการพิมพส่ิ์งพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ์  ควรใหค้วามส าคญัในการเลือกใชห้มึกพิมพท่ี์ปลอดภยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทอาหาร ควรเลือกสีชนิด Food grade   และควรเป็นสีท่ีคงทนต่อ
การใชง้านท่ีตอ้งการพิมพบ์นวสัดุใชพ้ิมพท่ี์ตอ้งการได ้เช่น กระดาษแขง็  แผน่กระดาษลูกฟูก โดยไม่ท าให้
วสัดุใชพ้ิมพเ์สียหาย  ในการออกแบบบรรจุภณัฑค์วรออกแบบใหข้นาดของช้ินงานกบัขนาดกระดาษ
มาตรฐานท่ีข้ึนข้ึนแท่นพิมพพ์อดี ไม่เหลือเศษขอบกระดาษมาก เพื่อความประหยดัตน้ทุน  



 ในปฏิบติัการน้ี นกัศึกษาจะไดพ้ิมพก์ล่องบรรจุภณัฑด์ว้ยเคร่ือง Reciprocal Flat Bed Cutting 
Plotter รุ่น CF2 รวมถึงออกแบบ, พิมพแ์ละตดัสต๊ิกเกอร์โดยใชเ้คร่ือง Cutting Plotter รุ่น CG-FX ดว้ย
ตนเอง  

ปฏิบัติการที ่1 การพมิพ์บรรจุภัณฑ์ (Printing Packaging) 

 

รูปเคร่ืองพิมพบ์รรจุภณัฑ ์Mamaki CF2 Series 

ขั้นตอนการพมิพ์บรรจุภัณฑ์ (Printing Packaging) 

1. ศึกษารูปแบบกราฟฟิกของตวัอยา่งบรรจุภณัฑ์ 

 



2. ศึกษารูปทรงโครางสร้างจากตวัอยา่งภาพถ่ายบรรจุภณัฑ์ 

 

3. ศึกษาขนาดโครงสร้าง โดยวดัขนาดจากตวัอยา่งบรรจุภณัฑ ์

 



4. ท าการสร้างแผน่บรรจุภณัฑ ์โดยใชโ้ปรแกรม ArtiosCAD 

 

 

5. ท าการเลือกชนิดกระดาษ, ป้อนขนาดท่ีวดัได,้ ตรวจสอบระยะ, สร้างกรอบในการหาขนาดวตัถุ 
เพื่อใหภ้าพรวมแผน่บรรจุภณัฑล์งตวัเป็นรูปกล่อง 3 มิติ 

6. ท าการบนัทึกไฟล ์โดยคลิกท่ี File และ Export จากนั้นตั้งช่ือตามดว้ยใชน้ามสกุล .EPS เก็บใน
โฟลเดอร์ท่ีตอ้งการ 

 

 

7. เปิดโปรแกรม Illustrator และเปิดไฟล ์.EPS ท่ีบนัทึกไวเ้ม่ือสักครู่ข้ึนมา จะพบแถบค าสั่ง Mimaki 
Finecut ดา้นบนขวา สั่งตดัช้ินงานโดยใชแ้ถบค าสั่งน้ี เคร่ืองพิมพส์ามารถท าไดท้ั้งแบบพบัและตดั
ช้ินงาน 



 

 

8. ไปท่ีเคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์ วางกระดาษบนเคร่ือง กดปุ่มเพื่อขยบัหวัตดั ขยบัหวัไปบริเวณพื้นท่ีบน
กระดาษท่ีเราตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม Origin จากนั้นกดปุ่ม Remote  

 

9. กลบัไปท่ีคอมพิวเตอร์ สั่งโปรแกรม Illustrator ใหป้ร้ินกล่อง 

 

   

รูปตวัอยา่ง Packaging 

Origin 

Remote 



ปฏิบัติการที ่2 การพมิพ์และตัดสติ๊กเกอร์ (Print & Cut) 

 

รูปเคร่ืองปร้ินสต๊ิกเกอร์ Mamaki รุ่น JV150-160 

 

รูปเคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์ Mimaki รุ่น CG-130 FX 

 

ขั้นตอนการพมิพ์และตัดสติ๊กเกอร์ (Print & Cut) 

1. เปิดโปรแกรม Illustrator คลิก File และ Insert เลือกไฟลรู์ปท่ีเราตอ้งการ เสร็จแลว้รูปภาพท่ีเลือกจะ
ปรากฏในโปรแกรมดงัรูป 



 

2. หลงัจากสร้างไฟลง์านได ้จะเจอกล่องเมนู Mimaki Finecut ดา้นบนขวาของโปรแกรม ท่ีแถบเมนู 
Layer พบวา่จะสร้างงานไดท้ั้งหมด 3 layers 

- Layer 1 คือ FC RegisterMark คือ กรอบส่ีเหล่ียมท่ีใชส้ าหรับสร้าง Crop mark 
- Layer 2 คือ Layer 1 (For Print Only) คือ ส่วนท่ีเป็นรูปภาพท่ีเราตอ้งการจะปร้ิน 
- Layer 3 คือ FC Frame layer (For Dicut Only) คือ เส้นท่ีใชส้ าหรับสั่งตดัจากเคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์ 

Mimaki CG-130FX 

 



3. ปรับสเกลรูปภาพ ใหเ้ท่ากบัขนาดท่ีเราตอ้งการจริงๆ ลากเมา้ส์ครอบรูปภาพ จะพบแถบเคร่ืองมือ 
Wi และ Hi ท่ีดา้นบน ใส่ขนาดความกวา้ง และความสูงของช้ินงานตามท่ีเราตอ้งการ หน่วยเป็น
มิลลิเมตร 

 

4. จากนั้น ลากเมา้ส์ครอบรูปภาพอีกคร้ัง คลิกค าสั่ง Outline Extraction ในกล่องเคร่ืองมือ Mimaki 
Finecut 

 

 



5. คลิก Trace execute 

 

6. ไปท่ี กล่องเคร่ืองมือ Mimaki Finecut เหมือนเดิม คลิกเลือก Extract Frame เพื่อก าหนดระยะขอบ 
(Offset) ท่ีเราจะตดัรูปภาพ ในท่ีน้ีก าหนดให้ระยะ Offset เท่ากบั 1 mm. 

 

 



7. ท าการตรวจเช็ควา่ไดก้ าหนดระยะขอบท่ีจะตดัแลว้ ไปท่ี กล่องเมนู Mimaki Finecut สังเกตแถบ 
Layars คลิกใหมี้เฉพาะดวงตาของ FC Frame layer จะปรากฏเส้นขอบท่ีจะสั่งตดัดงัรูป 

 

8. สร้าง Crop Mark โดยไปท่ีแถบเคร่ืองมือรูปกล่องส่ีเหล่ียม  (Rectangle Tool) ทาง
ดา้นซา้ยของโปรแกรม จากนั้นลากเมา้ส์ครอบรูปท่ีเราจะท าการ Crop Mark 

 

 



9. คลิกท่ี Register Mark Creation  ในกล่องเคร่ืองมือ Mimaki Finecut จะปรากฏดงัรูป 

 

- Mark Shape คือเลือกชนิดของ Mark ตามท่ีตอ้งการ (ตอ้งเลือกชนิดของ Mark ใหต้รงกบัการตั้ง

ค่าในเคร่ืองตดั) ในการทดลองใหเ้ลือก Mark รูปน้ี   
- Mark Size คือความยาวของ Mark ใหต้ั้งตามความเหมาะสม เช่น 

o ขนาดงาน 20-50 cm. x20-50 cm. ใหต้ั้ง 5 mm. 
o ขนาดงาน 50-80 cm. x50-80 cm. ใหต้ั้ง 10 mm. 

- Line Width คือ ความหนาของเส้น Mark ส าหรับเคร่ืองพิมพ ์แนะน าใหต้ั้งค่าท่ี 0.4 mm. 
- คลิก OK จะไดแ้บบงานท่ีพร้อมจะพิมพแ์ละตดัไดคทั ดงัรูป 

 



10. Save งาน คลิกท่ี File เลือก Save as ตั้งช่ือไฟลใ์ชน้ามสกุล .EPS 

 

 

ขั้นตอนการส่ังตัด 

11. ไปท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัเคร่ืองสั่งตดัสต๊ิกเกอร์ เขา้โปรแกรม Illustrator เปิดไฟลท่ี์ Save ไวข้ึ้นมา 

 



12. ปรับใหเ้ป็น layer ดงัรูป จากนั้นคลิก Plot ในกล่องเคร่ืองมือ Mimaki Finecut 

 

13. จะข้ึนหนา้ต่างดงัรูป ท าการปรับดงัน้ี 

- Offset (-10, -10)  
- Layout (180) 

หลงัจากตั้งค่าทุกต าแหน่งเสร็จหมดแลว้ใหค้ลิก Plot   แลว้กดปุ่ม OK เพื่อสั่งตดั 
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