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 การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
ในการจัดการทางการตลาดสมัยใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากจะต้องค�านึงถึง 
การรักษาคุณภาพอาหารที่บรรจุให้มีความสดใหม่ สวยงามและ
ถกูสุขอนามยัก่อนถงึมอืผูบ้รโิภคแล้ว ยงัต้องค�านงึถงึการออกแบบ
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตอบสนองต่อการใช้งานและ 
วิถีชวีติผูค้นทีเ่ปล่ียนไป จากกระแสการตืน่ตวัของผูบ้รโิภคในด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน ท�าให้ในอนาคตโลกจะก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องค�านึงถึง 
ความสะดวกในการใช้งานส�าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้
กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศที่เจริญแล้ว ท�าให้
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิวัฒนาการ 
บรรจุภัณฑ์

 บรรจุภัณฑ์มีวิวัฒนาการมายาวนานนับตั้ งแต ่ 
สมยัโบราณ เร่ิมแรกมนษุย์ดัดแปลงวสัดุทีม่ทีัว่ไปในธรรมชาตมิา
ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์เช่นผลไม้ ใบไม้ เปลอืกหอย เป็นต้น เมือ่มนษุย์
มีวิวัฒนาการมากขึ้น จึงมีการน�าวัตถุดิบในธรรมชาติมาผ่าน
กระบวนการแปรรูปเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์เช่น เครื่องปั้นดินเผา 
บรรจภุณัฑ์กระดาษ แก้ว และโลหะสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เก็บอาหารไว้
รับประทาน หรือขนส่งไปต่างเมืองเพื่อการค้าขาย 

 ในประวัติศาสตร์บรรจุภัณฑ์อาหาร บุคคลส�าคัญ 
ผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทที่สามารถฆ่าเชื้อได้เป็นคนแรก เป็น
ชาวเปอร์เซียน ชื่อ Nicolas  
Appert บรรจุภัณฑ ์อาหาร 
ดังกล่าวใช้ขวดแก้วพร้อมจุกที่ 
ปิดสนิทแน่นและสามารถฆ่าเชื้อ 
ด้วยความร้อนได้ ต่อมาหลักการ
ถนอมอาหารน้ีได้รับการพัฒนา
ต ่อแต ่ ใช ้กระป ๋องโลหะแทน 
ขวดแก้ว [1]

 อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการที่ถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์
วงการบรรจุภัณฑ์เกิดข้ึนจากการค้นพบ Polyethylene ใน
โรงงานของ ICI ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2468 ท�าให้เกิด 
การพฒันาต่อยอดจนเป็นบรรจภุณัฑ์พลาสตกิทีน่ยิมใช้มากทีสุ่ด
ในปัจจุบัน

>> การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากจะต้องสวยงาม  
โดดเด่นแล้ว หัวใจส�าคัญที่จะลืมไม่ได้คือการเก็บรักษาคุณภาพ
ของผลติภณัฑ์ทีบ่รรจใุห้คงอยูย่าวนานทีส่ดุ ดงันัน้การออกแบบ
ที่ดีจึงต้องค�านึงถึงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่ส�าคัญได้แก่ 
 1. ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่บรรจุจากการปนเปื้อนกับ 
สิ่งแวดล้อม 
 2. ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุ โดยอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ 
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแก่ผู ้ซื้อ 
ได้อย่างถูกต้อง เช่น ประเภทของสินค้า คุณค่าทางโภชนาการ 
วันที่ผลิต วันหมดอายุ ฯลฯ 
 4. ความสะดวกในการใช้งาน 
 5. ความสะดวกและประหยัดในการขนส่ง

 เพื่อตอบโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว  
การเลือกวัสดุส�าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากวัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป 
วัสดุที่น�ามาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่แบ่งได้  
4 ประเภท ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว และ โลหะ 
โดยกระดาษถูกน�ามาใช้ท�าบรรจภุณัฑ์มากท่ีสดุ เนือ่งจากสามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย สามารถพิมพ์ตกแต่ง เคลือบ หรือ 
ประกบตดิกบัวสัดชุนดิอืน่ได้ด ีตวัอย่างบรรจภุณัฑ์กระดาษ ได้แก่ 
กล่องกระดาษแข็ง กล่องกระดาษลกูฟกู ถุงกระดาษ เป็นต้น

 บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงมาก เนื่องจากมีน�้าหนักเบา สามารถป้องกันการซึมผ่านของ
อากาศ และก๊าซได้ระดับหนึ่ง และคุณสมบัติหลายอย่างที่
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ภาพที่ 1 Nicolas Appert [1]

สรรสาระ
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ภาพที่ 2 การพิมพ์อักษรเบรลลบ์นบรรจุภัณฑ์

เพื่อผู้พิการทางสายตา [2]

สามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสมโดยการเติมสารเติมแต่ง 
(additive) ลงในพลาสติก ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก 
ได้แก่ ฟิล์มพลาสติกรัดรูป ขวด ถาด กล่อง และโฟม

 บรรจภัุณฑ์ทีท่�าจาก โลหะ ได้แก่กระป๋องประเภทต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกระป๋อง 2 ชิ้น และ 3 ชิ้น โลหะที่นิยมใช้ผลิต
กระป๋องหลกัๆ ม ี3 ชนดิ ได้แก่ แผ่นเหลก็เคลอืบดีบุก (Tinplate) 
แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม (Tin free steel) และอลูมิเนียม 
(Aluminium) กระป๋องโลหะสามารถบรรจอุาหารได้ดเีนือ่งจาก
สามารถปิดผนึกได้สนิทและฆ่าเชื้อได้ด้วยความร้อน ในแง่ของ 
สิ่งแวดล้อมสามารถแยกออกจากขยะได้ง่ายโดยใช้แม่เหล็ก

 ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแก้วจะมีความเฉื่อย 
ต่อการท�าปฏกิริยิากบัสารเคมชีวีภาพมาก สามารถรกัษาคณุภาพ
อาหารภายในได้ดี ข้อดีของแก้วคือ ความใสและท�าเป็นสีต่าง ๆ 
สามารถทนแรงกดได้สูง แต่เปราะแตกง่าย ในด้านสิ่งแวดล้อม
แก้วสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง โดยการน�ามาหลอม
ใช้ใหม่ได้ง่าย ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากแก้ว ได้แก่ ขวดแก้ว  
โหลแก้ว

>> สถานการณ์บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน
 ปัจจุบัน พบว่าบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ถูกใช้ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมาได้แก่บรรจุภัณฑ์ส�าหรับเครื่องดื่ม  
มีการคาดการว่ามูลค่าของบรรจุภัณฑ์ที่จ�าหน่ายทั่วโลกจะเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกทั้งแบบ
คงรูป (Rigid Plastic Packaging) และ แบบอ่อนตัว (Flexible 
Plastic Packaging) มีแนวโน้มมูลค่าเพ่ิมขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ ์
ที่ผลิตจากวัสดุประเภทอื่นๆ ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก 
วัสดุประเภท โลหะ และแก้ว มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

 จากกระแสการตื่นตัวด้านการดูแลรักษาสุขภาพของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน ท�าให้ในอนาคตโลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มากขึ้น จากการที่ประเทศญี่ปุ่นมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุสูง
ที่สุดในโลก ญี่ปุ่นจึงได้พัฒนาการออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ 
ของใช ้ต ่างๆ ที่ค�านึงถึงผู ้สูงอายุเป ็นอย่างมากโดยเรียก 
การออกแบบนี้ว่า Universal Design (UD) มีความหมายถึง 
การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกสถานภาพและทุกช่วงวัย 
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ UD ก�าลังได้รับความนิยมสูงและมีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึน้ในต่างประเทศ ดงันัน้ผูป้ระกอบการไทยที่
เกีย่วข้องควรให้ความสนใจกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ดงักล่าว
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิด UD มีหลักการ  

9 ข้อ ได้แก่
 1. สามารถบอกผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 
(Easy to identify) 

 2. จับถือได้ถนัด (Easy to hold)
 3. เปิดออกได้ง่าย (Easy to open) 
 4. หยิบของออกจากบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย (Easy to 
take out)
 5. สามารถเข้าใจได้ง่าย (Easy to understand)
 6. ใช้งานง่าย (Easy to use)
 7. เก็บรักษาง่าย (Easy to store) 
 8. ก�าจัดทิ้งได้ง่าย (Easy to dispose)
 9. ป้องกันการเกิดอันตรายในขณะใช้ (Injury  
prevention)

>> ทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคต
 จากงานแสดงสนิค้า INTERPACK 2014 ที ่สมาพนัธรฐั
เยอรมัน ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ใหญ่สุด 
ของโลก แสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคต
โดยเน้นประเด็นส�าคัญดังนี้

 1. การใช้ทรพัยากรอย่าง
มีประสิทธิ ภาพ  (Resou rce  
E ffic iency )  โดยการคิ ดค ้ น
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากร และพลังงาน  
หรือกระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycling)

 2. คุณภาพและความ
ปลอดภัย (Quality and Safety) 
ของผลติภณัฑ์ถอืเป็นสิง่ส�าคญัสงูสดุ 
การออกแบบกระบวนการผลิตท่ี 
ถกูสขุลกัษณะ รวมทัง้การเกบ็รวบรวม
ข ้อมูลของวัตถุดิบตั้ งแต ่ต ้นน�้ า  
กลางน�้า และปลายน�้าเพื่อควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 3 การออกแบบ

ปากขวดนำ้าดื่มให้เอียง

ทำามุมประมาณ 45 องศา

เพื่อให้สะดวกแก่

การบริโภค [3]

ภาพที่ 4 การออกแบบให้ขวดมี

ลักษณะโค้งเว้าเพื่อให้จับถนัด 

และป้องกันการหลุดมือ [4]
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 3. ความหลากหลายและการตอบสนองต่อการใช้งาน (Varity and  

Flexibility) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

 นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังคงอยู ่ในกระแส 

ความสนใจส�าหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีน�้าหนัก

เบาเพือ่ลดปรมิาณการใช้ทรัพยากร หรือการใช้พลาสติกชวีฐาน (Bio based plastic) 

จากแหล่งวัตถุดิบที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (renewable resource) เพื่อลดปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) หรือการใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 

(Biodegradable) เพื่อช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ
ภาพที่ 5 ฝากระป๋องที่สามารถเปิดได้ง่าย 

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ขณะเปิดกระป๋อง (Easy Peel) [5]
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