ฉลาก
• ฉลาก คือ การแสดงรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภณั ฑ์ ฉลากที่ดีควรระบุขอ้ มูลต่อไปนี้
- ชื่อตรายีห่ ้อของผลิตภัณฑ์
- ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
- ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์
- ชื่อผูผ้ ลิต
- วัน เดือน ปี ที่ผลิต / วันหมดอายุ

รู ปที่ 1 ตัวอย่างของฉลากที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
ที่มา : http://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/commitment/
• ความสํ าคัญ
ฉลากบนบรรจุภณั ฑ์เป็ นวิธีที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อแจ้งข้อมูลโภชนาการ
นํ้าหนักสุ ทธิ วิธีการใช้สินค้า และอื่น ๆ ฉลากทําหน้าที่เป็ นพนักงานขายเงียบผ่านการสร้าง
ตราสิ นค้าที่โดด
เด่น อํานวยความสะดวกโดยการระบุรหัสสิ นค้าสากล (UPC) ปั จจุบนั บรรจุภณั ฑ์กระดาษ โลหะและพลาสติกนิยม
ใช้มากขึ้น ซึ่ งเป็ นบรรจุภณั ฑ์ที่ตอ้ งการฉลาก
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รู ปที่ 2 ตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ โลหะ พลาสติก และรหัสสิ นค้าสากล UPC
ที่มา http://www.inherit.co.th/products.php?Mnu=products&Smnu=07&Cmnu=0701
http://www.packagingbenny.siam.im/unittwo.html
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• ชนิดของฉลาก
o ฉลากที่ติดด้วยกาว (GLUED-ON LABELS)
ฉลากประเภทนี้ติดง่ายใช้กาวที่มีความชื้น จึงต้องประกอบด้วยกระดาษเป็ นองค์ประกอบหลัก ตีพิมพ์และตัด
ให้ได้ขนาดตามต้องการ กระดาษสามารถดูดความชื้นจากกาวได้ดี แต่ตอ้ งใช้ความเร็ วในการติด เนื่ องจากขวดแก้ว
และขวดพลาสติกสามารถติดกับกระดาษได้ดีในขณะกระดาษยังเปี ยกอยู่ ในโรงงานอุตสาหกรรมการติดฉลากกับ
บรรจุภณั ฑ์ดว้ ยกาวสามารถทําได้โดยใช้โปรแกรม ฉลากประเภทนี้นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายสําหรับบรรจุภณั ฑ์
อาหาร และเครื่ องดื่ม เช่น เบียร์ นํ้าอัดลม ไวน์ และอาหารกระป๋ อง

รู ปที่ 3 ขวดแก้ว ขวดพลาสติกและอาหารกระป๋ อง ที่ติดฉลากกระดาษด้วยกาว
ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1254471668&catid=06
http://www.bigc.co.th/food-beverages/dry-food/cooking-ingredients/soy-sauce/healthy-boy-black-sauceorange-label-940-g.html
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwiXheG4qbvKAhWJJ5QKHdeADgoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fhealthmeplease.com%
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o ฉลากที่ติดด้วยตนเอง (SELF-ADHESIVE) (ไวต่อแรงกด)
ฉลากเหล่านี้ทาํ จากกระดาษ พลาสติกหรื ออลูมิเนียมฟอยล์เคลือบกระดาษหรื อพลาสติก สามารถใช้วสั ดุได้
หลากหลาย มาพร้อมกับกาวเคลือบอยูบ่ นด้านที่ไม่มีการพิมพ์ขอ้ มูล และติดอยูบ่ นกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง การใช้งาน
คือดึงฉลากออกจากกระดาษ เมื่อดึงกระดาษออกนําด้านที่เคลือบกาวติดบนภาชนะ
ที่ตอ้ งการโดยใช้แรง
กดทําให้ติดแน่นขึ้น การใช้งานแบบเดียวกับการติดสติกเกอร์

รู ปที่ 4 ฉลากที่ติดด้วยตนเองและบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ติดฉลากแบบไม่ตอ้ งใช้กาวแบบเปี ยก
ที่มา http://www.rklabels.com/labels.htm
o การพิมพ์ฉลากในแม่พิมพ์( IN-MOLD LABELS)
การติดฉลากในแม่พิมพ์เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการตกแต่งทัว่ โลก การติดฉลากนี้ใช้แม่พิมพ์เช่นเดียวกับการทํา
ภาชนะบรรจุ ด้วยการใช้แม่พิมพ์ หรื อเทคนิคเทอร์ โมฟอร์ ม ฉลากที่พิมพ์สามารถนําไปใช้กบั ภาชนะบรรจุและฝาปิ ด
• ปั จจุบนั ฉลากดังกล่าวเป็ นที่นิยมประมาณครึ่ งหนึ่งของตลาด ทําด้วยฟิ ล์มพลาสติกรู ปแบบ
ต่างๆ พลาสติกมักทํามาจาก HDPE / LDPE ที่laminateกัน
• วิธีการนี้ตอ้ งใช้ความร้อนและความชื้น แต่ทนต่อสารเคมีมากกว่าฉลากที่ทาํ จากกระดาษ
ประโยชน์ที่สาํ คัญของฉลากประเภทนี้คือ เหมาะกับการตกแต่งบรรจุภณั ฑ์ที่มีขอ้ กําหนด
"ไม่ให้มีการติดฉลาก" สามารถทําได้โดยการผสมผสานฉลากเข้าไปในผนังของภาชนะวัสดุ
เป็ นการพิมพ์ฉลากในระหว่างการขึ้นรู ปแต่ตอ้ งใช้กบั ภาชนะที่สามารถทนต่อความร้อนของ
กระบวนการได้
• ถ้าใช้วสั ดุที่ไม่สารถทนต่อความร้อนในกระบวนการได้ ทําให้ผวิ ของวัสดุเกิดความเสี ยหาย
หรื อย่นคล้ายๆเปลือกส้มได้
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รู ปที่ 5 การพิมพ์ฉลากในแม่พิมพ์บนหลอดพลาสติก
ที่มา : https://www.thewholepkg.com/blog/advancements-in-tube-labeling-and-decorations
o ฉลากหดรัด (SLEEVE LABELS หรื อ shrink film)
• ฉลากหดรัด มีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับรู ปร่ างของภาชนะน้อย เหมาะกับขวดแก้ว ขวดพลาสติก และ
กระป๋ องโลหะ สามารถหดตัว ยืดรอบ และเปลี่ยนแปลงตามรู ปร่ างภาชนะที่ซบั ซ้อนได้
(รู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงนาฬิกาทราย )
• โดยทัว่ ไปมักทําจากฟิ ล์มพลาสติกที่หดตัวได้เมื่อให้ความร้อน พีวซี ีหรื อ PS เป็ นวัสดุที่หดตัว
ได้มากที่สุด ใช้งานและออกแบบได้หลากหลาย มักถูกนํามาใช้กบั ขวด PET ง่ายต่อตกแต่ง
รวมทั้งการปิ ดซี ลฝา วัสดุอื่นๆเช่น PVC, OPP, OPS และโดยทัว่ ไปจะมีความหนา 50 ไมครอน
• โดยส่ วนมากร้อยละการหดตัวของวัสดุอยูใ่ นช่วง 65-70% การนํามาใช้จึงต้องพิจารณาถึงความ
ผิดเพี้ยนในการพิมพ์ลายด้วย

รู ปที่ 6 ฉลากหดรัดบนภาชนะพลาสติกหลายรู ปทรง
ที่มา : http://www.cpcpackaging.com/products/cpc-cartons.html
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o ฉลากโฮโลแกรม (HOLOGRAPHIC LABELS)
• อาศัยการเลี้ยวเบนของแสง ทําให้เห็นเป็ นภาพสามมิติ โดยภาพที่เห็นมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนเมื่อแสงตกกระทบมักมองเห็นเป็ นสี รุ้ง แตกต่างจากภาพทัว่ ไปที่สามารถมองเห็นได้แค่สอง
มิติ
• ทําให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ เพิม่ มูลค่าสิ นค้า นิยมใช้ ป้ องกันการปลอมแปลงเอกสาร
สําคัญเช่น บัตรเครดิต พาสปอร์ ต และวีซ่า เนื่องจากไม่สามารถปลอมแปลงด้วยเครื่ องถ่ายเอกสาร
ได้
• แต่ไม่นิยมใช้กบั ฉลากบนบรรจุภณั ฑ์ที่บรรจุอาหารเนื่องจาก อาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนจากฉลาก
ไปสู่ อาหารสําหรับบรรจุภณั ฑ์ที่มีการพิมพ์ฉลากลงไปโดยตรงหากมีการพิมพ์แบบโฮโลแกรมลง
บนผิวของฉลากโดยตรงต้องทําการเคลือบทับด้วยแลกเกอร์ เพือ่ ป้ องกันการหลุดลอกออก
• ฉลากโฮโลแกรม นิยมใช้ PET เป็ นสารตั้งต้นมากที่สุด แต่ OPP, PVC และกระดาษ สามารถผลิต
ฉลากโฮโลแกรมได้เช่นกัน
40

40

40

40

40

40

รู ปที่ 7 ฉลากโฮโลแกรม
ที่มา: http://www.alibaba.com/product-detail/HOLOGRAPHIC-VOID-LABELS-FORRUSSIA_50014977180.html
http://www.thaiprasertlabels.com/eng/index.php/print-capabilities/120-foil-and-hologram
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