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กลางเทคโนโลยกีารบรรจภุณัฑแหงชาตศินูยการบรรจหุบีหอไทย  จดัตัง้ขึน้ตามแผน
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ภายใตสถาบันวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย เพือ่ประโยชนในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของสินคา ลดความ

สูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการสงออก  ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑของประเทศ 
เพื่อสนองตอบตอความตองการของภาครัฐและเอกชน

หีบหอทันสมัย...สินคาปลอดภัย...ชาติไทยพัฒนา
การบรรจุภณัฑหรอืการหีบหอ คอืการใชศลิปะ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดเตรียมสนิคา

เพือ่การขนสง การเกบ็รกัษา และการจาํหนาย โดยมคีาใชจายทีเ่หมาะสมใหสอดคลองกบัความตองการ
ของสนิคานัน้ บรรจภุณัฑทีไ่ดมาตรฐานจะชวยปกปองสนิคาระหวางการขนสงและการตลาดจนถึงมอื
ผูบริโภคในสภาพท่ีดีอยางปลอดภัย ยิ่งไปกวานั้นบรรจุภัณฑที่สวยงามพรอมขอมูลรายละเอียด
ของสินคา จะสรางภาพลักษณทีด่อีนัเปนปจจยัสาํคญัในการจําหนายสนิคาทัง้ภายในประเทศและเพ่ือ
การสงออก

Thai Packaging Centre was established according to the National Economic and Social 
Development Plan under Thailand Institute of Scienti c and Technological Research. The 
Objectives are to improve and maintain the quality of products, decrease losses, increase export 
and up-grade packaging standard of the country to serve the need of government and private 
sectors.

PACKAGING THE KEY TO A SUCCESS
Packaging is the art, science, technology and overall concept of a coordinated system of 

preparation of goods for shipment distribution, storage and marketing at optimum costs. Quality 
packaging is important at all stages of the product distribution system. It ensures that the 

product travels safety from the production line through handling, storage 
and transportation until it reaches the ultimate consumer in sound 
condition. Moreover, good package design contributes a great deal to 
the quality image of a product and is essential for both successful 
export and domestic marketing.

ศูนย
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กิจกรรม
● วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ
● ทดสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑดวยเคร่ืองมือ

ทันสมัย และวิธีการที่ไดมาตรฐาน
● บรกิารขอมลูดานการบรรจุภณัฑ จดัสมัมนาและฝกอบรม

ดานการบรรจุภัณฑ
● ทีป่รึกษาดานวิชาการ ใหคาํแนะนํา จดัทาํเอกสารวิชาการ 

และเผยแพรความรูดานการบรรจุภัณฑ
● เปนหนวยงานประสานระหวางผูผลติและผูใชบรรจุภณัฑ 

ทั้งในและตางประเทศ

หนาที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
● ศกึษาและพัฒนาเทคโนโลยีการหีบหอ อนัไดแก คณุภาพ

วัสดุ ความแข็งแรง และรูปแบบของบรรจุภัณฑ กรรมวิธีการบรรจุ
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ วิธีการขนสง การเก็บรักษา การตลาด 
และความคุมคาทางเศรษฐกิจ ขอบเขตการดําเนินงานจะครอบคลุม 
การศึกษาพัฒนาเพื่อเปนพื้นฐานในการใหบริการ

● การทดสอบ/วิเคราะหวัสดุและบรรจุภัณฑ รวมท้ังใหคํา
ปรึกษาในเร่ืองที่เก่ียวของกับการทดสอบใหแกผูมาติดตอขอรับ
บริการ ใหความรวมมือแกหนวยงานตางๆ ในการกําหนดมาตรฐาน 
วัสดุและบรรจุภัณฑ พัฒนาอุปกรณเครื่องมือดานการบรรจุภัณฑ

● จัดสัมมนาและฝกอบรม ใหบริการแนะนําปรึกษาบริการ
ขอมูล รวบรวมและเผยแพรขอสนเทศ และการจัดทําเอกสาร
สิ่งพิมพทางวิชาการดานการบรรจุภัณฑ

งานบริการ
ทดสอบบรรจุภัณฑ...ชวยประกันคุณภาพ 
การวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ

เปนหัวใจของการพัฒนาการบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานเพื่อรักษา
คุณภาพของสินคาและใหสอดคลองกับระบบการขนสงและจัด
จําหนาย ตลอดจนอํานวยประโยชนใหแกธุรกิจตาง ๆ อาทิ

● ลดคาใชจายอันเนื่องมาจากการใชบรรจุภัณฑที่ดีเกินไป
● ลดความสูญเสียซึ่งเกิดจากการใชวัสดุและบรรจุภัณฑ

ที่ไมเหมาะสมกับสินคา
● ลดความเสียหายอันเกิดจากการลําเลียงขนสงและการ

เก็บรักษา

ACTIVITIES
● Research and development in packaging
● Testing of packaging materials and containers with 

modern equipments and standard test methods
● Information service in packaging
● Conducting seminars and training programs on 

packaging
● Advisory service and publications of packaging 

information
● Coordinating between users and manufacturers both 

locally and abroad

SERVICE
Package Testing for Quality Assurance
Package testing is a very eff ective method to help select 

appropriate materials or containers for standardized quality. 
Thai Packaging Centre is able to vender services to industrial 
companies in the following areas : 

● Optimization of pro t by reducing packaging cost.
● Protection of loss by reducing damage level in trade.
● Development of packages to assist in sales promotion 

and cause less impact to the environment.
● Technical assistance and testing services.

Modern Equipment and Prompt Services
The Package Testing Laboratory has already installed a 

wide range of modern test equipment, some of which are in 
an atmospheric controlled room. With experience and high 
effi  ciency, the technical staff s of TPC will provide  materials 
and quality control. Advisory and consultancy services are 
given in response to inquiry concerning packaging, packaging 
materials and testing.
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เครื่องมือทันสมัย...มั่นใจในบริการ 
ศนูยการบรรจหุบีหอไทย มเีครือ่งมอืทันสมยัและประสิทธิภาพสูง

พรอมเจาหนาท่ีซึง่มคีวามรูและประสบการณอยางดีในดานการทดสอบ
ไวบริการทานโดยใชวิธีการทดสอบท่ีไดมาตรฐาน เชน มอก., ISO, 
ASTM, TAPPI, BS, JIS, ISTA, มาตรฐานบรรจุภัณฑสําหรับสินคา
อนัตราย ฯลฯ นอกจากน้ียังใหบรกิารปรึกษาดานวชิาการ และคําแนะนํา
ดานการทดสอบตางๆ

การบริการทดสอบดานการบรรจุภัณฑไดรับการรับรอง
คุณภาพ ISO 9001–2008, มอก.17025 : 2548 
(ISO/IEC 17025 : 2005)

กระดาษและแผนกระดาษลูกฟูก
● น้ําหนักมาตรฐาน ●  ปริมาณความชื้น
●  ความตานแรงดันทะลุ 
●  การตานแรงกดลูกฟูกตามแนวตั้ง
●  การดูดซึมของน้ํา  ●  การตานทานแรงทิ่มทะลุ
●  ความตานทานแรงกดวงแหวน  
ฯลฯ
ฟลมพลาสติกและฟลมประกบ
● ความหนา ●  ความหนาแนน
● การพิสูจนชนิดของฟลม  ●   อัตราการซึมผานของไอน้ํา
● อัตราการซึมผานของกาซ 
● การตานแรงดึงขาดและการยืดตัว
● ความแข็งแรงของรอยเชื่อม  ●  ความตานแรงฉีกขาด
ฯลฯ
บรรจุภัณฑเพื่อการขนสงและขายปลีก
● การตานแรงกด  ●  การตานแรงสั่นสะเทือน
● การตานแรงกระแทกเมื่อตก  ●  การเรียงซอน
● ปริมาณกาซออกซิเจนในบรรจุภัณฑ   ฯลฯ

ที่อยู
ศูนยการบรรจุหีบหอไทย (ศบท.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2579 1121-30 ตอ 3208-3209 โทรสาร 0 2579 7573
เว็บไซต www.tistr.or.th  อีเมล tpc-tistr@tistr.or.th

Packaging testing service achieved 
ISO 9001 : 2008 Certification,  
TIS 17025 : 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

Paper and board
● Basis weight ● Moisture content
● Bursting strength  ● Edge-wise crush resistance
● Water absorption etc.
Flexible  lm and laminated  lm
● Thickness ●  Identi cation of plastic
● Water vapor transmission rate   
● Gas transmission rate
● Tensile strength and elongation   
● Seal strength ●  Tear resistance  
etc.
Transport and retail package
● Compression resistance  ● Vibration resistance
● Drop resistance   ●  Stacking test
● O2  

in head space of package   
● Leakage test etc.

Thai Packaging Centre
Thailand Institute of Scienti c and Technological Research 
196 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 
Thailand
Tel  +66 (0) 2579 1121-30 ext. 3208-3209
Fax  +66 (0) 2579 7573
Website : www.tistr.or.th  E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th
 
 


