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Abstract 
 Food packaging is one of the biggest issues for elderly people use. Packaging design ideas for the 
elders to serve as a guideline for packaging designers or food product manufacturers to develop food 
packaging were studied. The information on packaging design for the elderly has been collected from the 
internet research and published articles in domestic and international journals. As a result, there are 3 related 
theories: Universal design, Inclusive design and Design for all which have a design principle that everyone can 
use. The design must take into account about the limitations of the elderly use and be created according to 
the needs of them. Moreover, the packaging design must have clear colors and easy-to-read fonts, beautiful 
appearance and safe so that the elderly can use it by themselves. 
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บทคัดย่อ  

บรรจุภัณฑ์อาหารคือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในการใช้งานของผู้สูงอายุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าแนวคิดการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นแนวทางให้นักออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือผู้ผลิตสินค้าอาหารได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาหารที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุให้สามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง โดยรวบรวมข้อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุจากการ
ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตและบทความตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3 ทฤษฎีคือ Universal design, Inclusive design และ Design for all ซึ่งมีกลักการออกแบบที่ต้องการให้ทุก
คนสามารถใช้งานได้ การออกแบบต้องมีค านึงถึงข้อจ ากัดของผู้สูงอายุและออกแบบจากความต้องการของผู้สูงอายุ โดยบรรจุภัณฑ์
ที่ออกแบบต้องมีสีและตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย สวยงามและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง ไม่เป็นภาระผู้อื่น  
ค าส าคัญ: การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ผู้สูงอายุ การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล  การออกแบบที่ครอบคลมุ 

 
ค าน า 

ตามทีอ่งค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยาม ผูสู้งอายุ (Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศ
ชายและหญิงท่ีมีอายุมากกว่า 60ปีขึน้ไปและได้แบ่งระดับการเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก ่
1. ระดับการกา้วเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศน้ันก าลังเขา้
สู่สังคมผู้สูงอาย ุ
2. ระดับสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 
ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่ารอ้ยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ ์
3. ระดับสังคมผูสู้งอายุอย่างเตม็ที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุอยา่งเต็มที ่

จากข้อมูลของกรมกิจการผูสู้งอาย ุ(2564)  ได้เสนอจ านวนผูสู้งอายุในประเทศไทยหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีกว่า 17.57% ส านักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุอย่างเตม็ตวัในป ี
พ.ศ.2565 และในปี พ.ศ. 2573 จะมีสดัส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึน้อยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งส่งผลต่อธรุกิจ
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ต่างต้องปรับตัวเพื่อรองรับ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณัฑ์ที่ผูสู้งอายุยังต้องกินต้องใช้และประสบปญัหามากในการ
ใช้งานบรรจุภัณฑ์ท่ีนักออกแบบมกัละเลย ดังนัน้ ในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าแนวคิดการออกแบบบรรจภุัณฑ์ส าหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นแนวทางให้นักออกแบบบรรจุภณัฑ์หรือผูผ้ลติสินค้าอาหารได้ตระหนักถึงบรรจุภณัฑ์อาหารที่เหมาะส าหรับ
ผู้สูงอายุใหส้ามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

ท าการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมลูจากบทความตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจภุณัฑ์ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป แล้วสรุปหลักการการออกแบบและข้อควรระวังต่าง 
ๆ ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ส าหรับผูสู้งอายุพร้อมเสนอกรณีตัวอยา่งบรรจุภณัฑ์ที่พัฒนาส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เห็นภาพการ
พัฒนาและการน าหลักการมาใช้พัฒนาจริง 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ด้วยเหตผุลหลายด้านจากสภาพรา่งการที่เสื่อมลงของผู้สูงอายุท าใหม้ีผลกับการใช้ชีวิต ท้ังความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
แรงมือท่ีใช้จับ ดึง เปิดสินค้า ทัง้การมองเห็นซึ่งเป็นสัญญาณแห่งวัยท่ีเร็วท่ีสุด เนื่องจากเลนส์ตาเปลี่ยนจุดโฟกัส คือ ระยะ 10 ซม. 
เมื่ออายุ 20 ปี แต่เปลี่ยนเป็น 100 ซม. เมื่ออายุ 70 ปี (Sloane, 1992) อีกทั้งปัญหารูม่านตามีขนาดเล็กลงแสงเข้าตาน้อยลงจึง
ต้องการแสงสว่างมากขึ้นจึงจะมองเห็นซึ่งต้องการมากข้ึนเรื่อย ๆ ตามอายุ ผูสู้งอายุ 60 ปีท่ีมีสายตาปกติก็ต้องการแสงสว่างมากว่า
คนอายุ 20 ปีถึง 2 เท่า เพ่ือให้มองเห็นปกติ (Pirkl, 1994, Weale, 1961) อีกทั้งความจ าที่ลบเลือน เป็นต้น ท าให้การออกแบบ
บรรจภุัณฑส์ าหรับสินคา้ของผู้สูงอายุจึงต้องมีลักษณะพิเศษ จึงได้มีแนวคิดท่ีจะท าอย่างไรให้ผูสู้งอายุสามารถใช้บรรจภุณัฑ์ได้
เหมือนกับคนในวัยอื่นจึงมีการน าเสนอหลักแนวคดิที่ใช้ในการออกแบบไว้หลายทฤษฎี ดังนี ้

1. Universal design ทฤษฎีนี้เป็นท่ีรู้จักและนยิม มีจดุก าเนดิที่สหรัฐอเมริกาและปัจจุบันไดเ้ผยเพรไ่ปในหลายประเทศท้ัง 
ญี่ปุ่น อินเดีย มีหลักการส าคญั 7 ข้อ ดัง Table 1  

2. Inclusive design เริ่มใน UK มีหลักส าคญัคือ Inclusive (ทุกคนสามารถใช้ได้ปลอดภยั), Responsive (ค านึงถึงสิ่งที่
ผู้คนบอกว่าต้องการ), Flexible (สามารถใช้ในรูปที่แตกต่างกันได)้, Convenient (ทุกคนใช้งานได้ง่าย), Accommodating รองรับ
ทุกคนโดยไม่ค านึงถึงอายุเพศความคล่องตัว เชื้อชาติ สถานการณ,์ Welcoming (ต้อนรับทุกคนโดยไม่ปิดกั้น), Realistic (น าเสนอ
โซลูชันมากเพื่อช่วยสร้างสมดลุใหก้ับความต้องการของทุกคน)  

3. Design for all หลักส าคัญ คือ Respectful (ทุกคนใช้ได้ไม่แบ่งแยก), Safe (ต้องปลอดภัย), Healthy (ไม่เสี่ยงต่อ
สุขภาพ), Functional (ไม่มีปัญหาในการใช้งาน), Comprehensible (เข้าใจง่าย), Sustainable (มีความยั่งยืน), Affordable 
(ราคาไม่แพง), Appealing (น่าสนใจ) 
กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือทุกคน (ที่มา: http://designforall.org/design.php) 

1. To Everyone 
2. Adjustable 
3. Products Range 
4. Compatible with commonly used accessories 
5. Premises/Product & complementary service 
6. Use an alternative solution to the mainly used offering similar benefits 
7. Customized product or service 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
1. สีและตัวอักษร การใช้สตี้องมีความแตกต่างกันสูง ขนาดตัวหนังสือต้องใหญ่ คมชัด เนื่องจากผูสู้งอายสุูญเสียการโฟกัส 

ปกติแล้วผูสู้งอายุชายจะมีระยะอ่านหนังสือท่ี 40 ซม. ระยะขับรถท่ี 7 ม. ถ้าสินค้าที่อยู่บนช้ันวางอยู่ไกลกว่าจุดโฟกัส ผูสู้งอายุก็จะ
มองไม่เห็น (Wang et al, 2015)  

2. ค านึงถึงข้อจ ากัด เช่น ความจ า ผูสู้งอายุมีปัญหาเรื่องความจ า ซึ่งตอ้งใช้เวลานานในการเรียนรู้อะไรใหม่ และเรียนรู้ช้า 
ดังนั้น การเสนอข้อมลูบนบรรจุภณัฑ์ต้องเรียบง่าย เข้าใจง่าย  

3. ออกแบบจากข้อมูล ความต้องการของผู้สูงอาย ุศึกษาลักษณะกายภาพ สรีระท่ีเปลีย่นแปลง ดังนั้น บรรจุภณัฑ์จะต้องมี
คุณลักษณะ ดังนี ้

(1) Creativity เป็นสิ่งส าคัญทีสุ่ดส าหรับการออกแบบ 
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(2) Applicability ต้องเหมาะสมกับผู้ใช้หรือผูสู้งอายุสามารถใช้ไดจ้ริง 
(3) Conciseness ข้อมูลต้องชัดเจนท้ัง ช่ือ ส่วนประกอบ คุณค่าทางอาหาร ค าเตือน เป็นต้น 
(4) Beauty สวยงาม น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ 
(5) Security สุดท้ายคือความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ใช้วัสดุไม่เป็นพิษ รวมทั้งอันตรายต่างที่อาจเกดิขึน้จากกระบวนผลิต 

และการใช้งาน 
ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุ  
เป็นตัวอย่างการออกแบบบรรจุภณัฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การออกแบบสีตัดกันชัดเจน ขนาดภาพและตัวหนังสือใหญ่ ออกแบบ
โดยเพิ่มรูที่แผ่นฝาปิดถาดเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณส์อดช่วยเปดิดัง ออกแบบถาดสลดัให้มีองค์ประกอบครบทั้งถาดเล็ก ช้อน ครบ
และฝาท่ีเปิดง่าย, ออกแบบถุงทรงตั้งและเปดิง่ายด้วยการใช้มือดึงขอบถุงแยกกัน, ออกแบบฝาสวมเปดิขวดที่มีที่จับถนัดมือส าหรับ
หมุนเปิด, ออกแบบฝา easy open โดยใช้มือกดให้เปิดง่ายขึ้น และออกแบบฝาแผ่นปิดด้านในให้มีที่ดงึเปิดใหญ่ ดึงได้สะดวก 
ดัง Figure 1 

สรุปผลการทดลอง 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3 ทฤษฎีคือ Universal design, Inclusive design และ 

Design for all โดยมีกลักการออกแบบที่ต้องการให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ การออกแบบต้องค านึงถึงสภาพร่างกายที่เสื่อมลง 
ข้อจ ากัดของผู้สูงอายุเรื่องความจ า สายตา และออกแบบตามความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้งานบรรจุภัณฑ์นั้นอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เช่น ออกแบบสีและตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่าย มีความสวยงามและปลอดภัย ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง 
ไม่เป็นภาระผู้อื่น จะเห็นได้ว่าแต่ละทฤษฎีจะมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถใช้
ประโยชน์ได้ทุกคนไม่แบ่งแยก ปลอดภัย สะดวก ข้อมูลชัดเจน ผู้สูงอายุใช้งานได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระ 
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Figure 1 Examples packaging design for elderly 
Available: www.raconteur.net/packaging/inclusive-design-packaging/, www.seliggroup.com, 
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Table 1 Universal design principles  
Principle Explanation 
Equity Useful and appealing to people with diverse abilities 

o Used in the same or equivalent way by everyone 
o Does not segregate or stigmatize anyone 

Flexibility Accommodates a range of preferences and abilities 
o Provides choice in method of use 
o Facilitates accuracy and precision 
o Adapts to user constraints and pace 

Simplicity Easy or intuitive regardless of experience, knowledge base, language skills, and 
level of concentration 
o Consistent with users’ expectations 
o Eliminates complexity 
o Provides cues, prompts, and feedback 

Perceptibility Communicates necessary information regardless of ambient conditions and the 
expected range of user sensory ability 
o Redundant modes of presentation through different senses 
(verbal, written, auditory, tactile) 
o Highlights essential information 
o Differentiates elements 
o Maximizes legibility 
o Compatible with glasses, hearing aids, walkers, etc. 

Error recovery Minimizes hazards and unintended actions 
o Useful elements are accessible, hazardous elements are 
sequestered or eliminated. Fail-safe features incorporated 
o Warning signals 
o Not dependent on vigilance 

Low effort Can be used comfortably with minimal strain or fatigue 
o Minimizes force or sustained effort 
o Minimizes repetitive actions 
o Requires neutral body positions 

Accessibility Accessible for expected range of body size, posture, or mobility 
o Clear sight lines 
o Comfortable reach 
o Accommodates variations in hand grip or size 
o Minimizes physical barriers 

Adapted from: Gassman, O., & Reepmeyer, G. (2008). Universal Design - Innovations for all ages. In: F.Kohlbacher & C. Herstatt 
(Eds.), The Silver Market Phenomenon. Chapter 9 (pp. 125-148). Berlin and Heidelberg: Springer Verlag. 
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