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โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑพลาสติก ประเภทขวด 
THAI PET PLASTIC BOTTLE DESIGN CONTEST 2014 

ภายใตหัวขอ “เคร่ืองดื่มเสริมคุณประโยชน” (FUNCTIONAL DRINK) 
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1. ผูรับผิดชอบโครงการ  

นายเมธี  วังมณ ี| เจาหนาท่ีออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ | บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด 

2. หลักการและเหตุผล 

  มนุษยยังคงไมหยุดน่ิงในการพยายามคิดคนพัฒนาส่ิงตางๆ เชนเดียวกันกับวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑจากอดีตมาถึงปจจุบันท่ีเร่ิมตนดวย
บทบาทจากการปกปองรักษาคุณภาพสินคา  และพัฒนามาเปนส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนสงและโฆษณาไปในตัว บรรจุภัณฑมีบทบาท ท่ีสําคัญ
ยิ่งตอผูผลิตสินคา เน่ืองจากบรรจุภัณฑสามารถทําหนาท่ีสงเสริมการขาย กระตุนยอดขายใหเพ่ิมขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดตนทุนสินคา โดยใน
ปจจุบันรูปแบบและลักษณะบรรจุภัณฑยังมีสวนสําคัญในการชวยรักษาสภาพแวดลอมซึ่งเปนปญหาท่ีท่ัวโลกไดใหความสําคัญ  

ทางบริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑประเภทขวด และเพื่อเปดโอกาสให
เยาวชน นิสิต นักศึกษาไดสรางสรรคผลงานการออกแบบท่ีเกิดจากแนวความคิด  จินตนาการ รวมท้ังประสบการณของตนผานการออกแบบท่ี 
สรางสรรคเพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑท่ีแตกตางไปจากเดิม ทางบริษัทจึงทําการจัดการจัดประกวดน้ีขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเปนปท่ีสอง เพื่อเปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
จะชวยสงเสริมและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑของประเทศไทยใหกาวสูระดับนานาชาต ิ

3. วัตถุประสงค 

    3.1 เพ่ือสงเสริมเยาวชน นิสิต นักศึกษา ไดฝกฝนทักษะในการสรางสรรคและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขวด PET ท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย  

    3.2  เพื่อใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค 

    3.3  เพื่อเปนการบริการวิชาการทางดานศิลปะแกชุมชน 

4. หลักเกณฑการสมัครเขารวมการแขงขัน 

    4.1   ผูสมัครตองเปนเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 

    4.2   สถาบันการศึกษาสามารถสงผูสมัครเขารวมแขงขันในแตละระดับท่ีกําหนดไดไมจํากัด แตผูสมัครสามารถสงไดเพียง 1 ผลงานเทาน้ัน 

    4.3  ผูเขารวมแขงขันตองสรางสรรคการออกแบบดวยฝมือและความคิดของตนเอง ไมลอกเลียนแบบผลงานผูอ่ืน 

    4.4 ตองเปนผลงานท่ีไมเคยเผยแพรหรือมีผูผลิตมากอน 

    4.5 ไมจํากัดเทคนิคการสรางสรรคผลงาน ไดท้ังการออกแบบดวยมือ และการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (3D CAD Software เชน 
Autodesk, UGNX, Solid Work เปนตน) 

5. ขนาดผลงาน 

 หากเปนผลงานท่ีออกแบบดวยมือ รูปแบบผลงานท่ีกําหนด คือ SKETCH DESIGN ขนาด A2 (40x60 ซม.)  
 หากเปนผลงานท่ีออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหออกแบบผลงาน ขนาด A3 
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6. เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 

ตองมีรายละเอียดผลงานดังน้ี  

 แนวความคิด ( Design concept ) 
 ประเภทของเคร่ืองดื่มเสริมคุณประโยชน ( Drinking content )                                          
 ภาพพัฒนาการรูปแบบบรรจุภัณฑ (Design development )  
 ภาพแสดงดานตางๆ ( Orthographic view )            
 รายละเอียด ( Detail ) 
 ขนาด สัดสวน ( Dimension )                                     
 ภาพทัศนียภาพ ( Perspective ) 
 มาตราสวน ตอหนวย ( Scale / Unit ) 

 

ผลงานสามารถสรางสรรคโดยใชเทคนิคสีไม สีนํ้า  สีโปสเตอร  สีชอลค   สีเทียน  สีอะคริลิค Yoken marker และ Copic marker  เปนตน หรือ
เทคนิคการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3D CAD Software เชน Autodesk, UGNX, Solid Work ฯลฯ 

7. เกณฑการตัดสิน  พิจารณาจากองคประกอบดังนี้ 

    7.1  คุณภาพผลงาน( เน้ือหาและองคประกอบครบถวน )   15 คะแนน  

    7.2 เน้ือหาสอดคลองกับประเภทเคร่ืองดื่มและหัวขอการประกวด  15 คะแนน 

    7.3 ความเหมาะสมและความเปนไปไดจริงในการพัฒนาบรรจุภัณฑ  20 คะแนน 

    7.4  ความนาสนใจของแนวความคิดและความคิดสรางสรรค  50 คะแนน 

***หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมถือเปนขอยุต ิ ในกรณีท่ีจํานวนผลงานท่ีสงเขาประกวดไมอยูในเกณฑท่ีทางคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการ
อาจขอพิจารณาขยายชวงรับและย่ืนใบสมัครพรอมผลงานไดตามความเหมาะสม 

8. รางวัลสําหรับผูสงผลงานเขาประกวด 

    รางวัลยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1 จํานวน 1 รางวัล  เปนทุนการศึกษามูลคา  10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

    รางวัลยอดเยี่ยมอันดับท่ี  2 จํานวน 1 รางวัล  เปนทุนการศึกษามูลคา    3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

    รางวัลยอดเยี่ยมอันดับท่ี  3 จํานวน 1 รางวัล  เปนทุนการศึกษามูลคา    2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

    รางวัล  Popular Vote        จํานวน 1 รางวัล เปนทุนการศึกษามูลคา    1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

 

 

ตัวอยาง รูปแบบผลงานท่ีสงเขาประกวด 
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9. สถานที่สมัคร 

     ผูท่ีสนใจเขารวมการแขงขัน สามารถขอรับและยื่นใบสมัครไดตั้งแตวันน้ี - 31 มีนาคม 2557   ในวันจันทร – เสาร เวลา 8.00 – 17.00 น. ไดท่ี     
บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด หรือ ดาวนโหลดใบสมัครดวยตนเองทางเว็บไซต http://www.thaipet.co.th/Html/Contest.html และสงใบสมัคร
ท่ี designcontest@thaipet.co.th โดยท่ีสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีเบอรโทรศัพท 02 – 807 - 2323 ตอ 102, 02 - 445 – 5776 - 7 ตอ 102 
หรือสอบถามทางอีเมลไดท่ี designcontest@thaipet.co.th 

10. การสงผลงาน  

      มาสงดวยตนเอง หรือสงไปรณียมาท่ี บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด เลขท่ี 109-111 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม          
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  กรณีออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  ใหบันทึกผลงาน Artwork ท้ังหมด พรอมไฟล PDF ขนาด A3 ลงในแผน CD 
และพิมพผลงานลงกระดาษ A3 แลวสงมาตามท่ีอยูของบริษัทฯ 

     *** โปรดระบุท่ีมุมซองจดหมายวา “ (ผลงานประกวด) ” และแนบใบสมัครมาพรอมกับผลงานท่ีสงเขาประกวดทุกกรณ ี

11. กําหนดการจัดประกวดผลงานการออกแบบ 

      11.1  ขอรับใบสมัคร ไดตั้งแต วันน้ี – 31 มีนาคม 2557 ณ  บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด หรือ ดาวนโหลดใบสมัครดวยตนเองทางเว็บไซต
http://www.thaipet.co.th/Html/Contest.html 

      11.2  หมดเขตยื่นใบสมัครและสงผลงาน วันที่ 31 มีนาคม 2557    

      11.3  ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งจะประกาศบนเว็บไซต http://www.thaipet.co.th/Html/Contest-Award.html 

      11.4  พิธีมอบรางวัล  วันท่ี 28 เมษายน 2557 ณ บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด  

12. กรรมสิทธิข์องผลงานท่ีไดรับรางวัล 

      ผลงานท่ีไดรับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด สําหรับผลงานท่ีไมไดรับรางวัลสามารถติดตอขอรับผลงานคืนไดตั้งแต
วันท่ี 1-10 พฤษภาคม 2557 วันจันทร - วันเสาร เวลา 8.00 -17.00 น. ณ  บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด โทรศัพท 02-807-2323 ตอ 102,          
02-445-5776-7 ตอ 102 

 

 

 


