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ธวัช นุสนธรา *

 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และ
บทบาทส�าคัญทางการตลาดมากข้ึน
เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผล
ต่อยอดขายและยืดอายุการเก็บ
สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า 
โอทอปประเภทอาหาร ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกันและมีสินค้าที่ออกสู ่ตลาด 
ค่อนข้างมาก บรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย สวยงามโดดเด่น
สะดดุตาหรอืมคีณุลกัษณะทีแ่ตกต่างจากสนิค้าอืน่จะท�าให้สนิค้า
นั้นมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจ และส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และที่ส�าคัญบรรจุภัณฑ์ต้องมี 
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถรักษาคุณภาพอาหารท้ัง 
ในด้านสี กลิ่นและรสชาติให้คงอยู่ตลอดอายุการเก็บ พร้อมท้ัง
บอกรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุไว้ภายใน ดังนั้นการท่ี 
ผู้ประกอบการสินค้าอาหารโอทอปจะประสบผลส�าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืนนั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหาร และ 
มกีารพัฒนาบรรจภุณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าจงึเป็นกลยทุธ์
หนึง่ทีผู้่ใช้บรรจภุณัฑ์ควรให้ความใส่ใจควบคูก่บัการผลติอาหาร
ที่มีคุณภาพ

>> ปัญหาของบรรจุภัณฑ์กับคุณภาพอาหารโอทอป
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) ได้ด�าเนนิโครงการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าโอทอป
เพ่ือความปลอดภัยของผู ้บริโภค ซึ่งจากการลงพื้นที่พบ 
ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปนั้น พบว่าหนึ่งในปัญหาส�าคัญ 
คือ บรรจุภัณฑ์ที่ ใช ้ไม ่เหมาะสมท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหาร 
มีอายุการเก็บส้ัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปบรรจุใน 
ถุงพลาสติกพีอีหรือพีพี ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ยอมให้ไอน�้าและ 
แก็สออกซิเจนซึมผ่านได้สูง ปัจจัยท้ังสองน้ีจะท�าให้อาหารที่บรรจุ

ภายในไม่กรอบและมีกลิ่นหืนได้เร็ว ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ 

ให้ยาวนาน แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ 
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้

ไม่มีการเผยแพร่ทั่วไป ทราบกันในวงจ�ากัด

เฉพาะผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารขนาดใหญ่ จึงเป็นปัญหาส�าหรับภาคอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และผู้ใช้ทั่วไปในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกเหล่านี้ 
 นอกจากนีปั้ญหาของรปูแบบบรรจภุณัฑ์ไม่เป็นทีด่งึดดู
ผู้ซ้ือก็เป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นและ 
มีรูปแบบท่ีทันสมัย เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมการขาย
ด้วยตวัเอง มเีอกลกัษณ์เป็นทีจ่ดจ�า สามารถเรยีกความสนใจและ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ โดยปัจจุบัน วศ.ได้ด�าเนินโครงการ 
เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู ้ประกอบการ 
โอทอปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
 ส่วนปัญหาด้านเงินทุนเป็นปัญหาท่ีหลีกเลี่ยงได้ยาก
ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อยเมื่อต้องการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาใช้ในกระบวนการผลิตหรือการบรรจุเพื่อรักษาคุณค่าทาง
โภชนาการและช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น 
การบรรจุแบบพ่นแก็สไนโตรเจนเพื่อไล่แก๊สออกซิเจน การทอด
ในระบบสุญญากาศ เป็นต้น ดังนั้นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือ
สหกรณ์ของผู้ประกอบการโอทอปอาจเป็นแนวทางหน่ึงในการ
ระดมเงินทุน เพื่อจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้า
ควบคู่กับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

>> บรรจุภัณฑ์พลาสติกส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารโอทอป
 การผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงหรือซองส�าหรับ
อาหารส่วนใหญ่ผลิตจากฟิล์มพลาสติกชนิดต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
พลาสติกชั้นเดียว พลาสติกลามิเนตหลายชนิดหลายช้ัน หรือ 
มีการเคลือบผิวด้วยไออะลูมิเนียม หรือมีการประกบติดด้วย
กระดาษ หรอื อลมูเินยีมฟอยล์ ทัง้นีเ้พือ่ปรบัปรงุสมบตัขิองฟิล์ม
พลาสติกโดยอาศัยสมบัติเด่นของฟิล์มแต่ละชั้น ทั้งสมบัติด้าน
การลดการซมึผ่านของแกส็ออกซเิจนและไอน�า้ เพิม่ความเหนยีว
และแข็งแรง การป้องกันแสง ความสามารถในการปิดผนึก ฯลฯ 
ดังนั้น ผู ้ผลิตอาหารต้องศึกษาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให ้
เหมาะสม สามารถยดือายกุารเกบ็อาหารและมรีปูลกัษณ์สวยงาม 
โดยฟิล์มพลาสติกแต่ละชั้นที่น�ามาลามิเนตเป็นบรรจุภัณฑ์ 
โดยทั่วไปมีดังนี้ 

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับคุณภาพอาหารโอทอป 

สรรสาระ
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 ฟิล์มพอลเิอทลินี (Polyethylene, PE) โดยพลาสตกิ
ชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต�่า (LDPE) และพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นต�่าเชิงเส้น (LLDPE) นิยมใช้เป็นฟิล์มชั้นในสุด 
หรอืชัน้ทีสั่มผัสกบัอาหารโดยตรง ฟิล์มพอลเิอทลินีเป็นพลาสตกิ
ที่ยืดหยุ่นได้ดี ฉีกขาดยาก ทนกรดและด่างอ่อนได้ ทนความเย็น
แต่ไม่ทนร้อน ไม่ทนน�า้มนัและไขมนั และปิดผนกึด้วยความร้อนได้
 ฟิล์มพอลพิรอพลินี (Polypropylene, PP) ทีน่ยิมใช้
ในการลามเินตคอื ฟิล์มพอลพิรอพลินีทีข่ึน้รปูด้วยการหล่อแบบ 
(cast polypropylene, CPP) และฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่มี 
การยดืฟิล์มให้เกดิการจัดเรียงโมเลกลุใหม่สองทศิทาง (bi-axially 
oriented polypropylene, BOPP) ซึ่งฟิล์มทั้งสองชนิด 
มีคุณสมบัติโดดเด่นมากทั้ง ในด้านความใส ผิวมันวาว เหนียว 
ทนต่อแรงดึง ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์ กันน�้าได้ดี โดยฟิล์ม CPP จะทน
ความร้อนได้สูงถึง 149 � C จึงสามารถใช้ในกระบวนการบรรจุ
อาหารร้อน ผ่านกระบวนการต้มฆ่าเชื้อ และใช้กับไมโครเวฟ  
แต่ฟิล์มนี้จะเปราะเมื่ออุณหภูมิต�่ากว่า 0 � C และร้าวเมื่อต�่ากว่า 
-5 �  C ส่วนฟิล์ม BOPP จะทนอุณหภูมิต�่าเหมาะส�าหรับ 
การบรรจุอาหารแช่แข็ง แต่เชื่อมติดด้วยความร้อนได้ยากกว่า 
พอลิพรอพิลีนปกติ
 ฟิล์มโพลิเอสเทอร์ (Polyester, PET) เป็นฟิล์ม 
ที่น�ามาใช้ในการลามิเนตคือ BOPET (biaxially oriented  
polyethylene terephthalate) ฟิล์มนี้มีผิวเงางาม เรียบ ใส 
ทนทานต่อการฉีกขาดหรือการกดหรือกระแทก รักษารูปทรง 
ได้ดีในอุณหภูมิระดับต่าง ๆ ทนความร้อนสูง สามารถใช้กับ
ไมโครเวฟได้ ทนทานต่อความชื้น สารเคมีและตัวท�าละลายได้
หลากหลายประเภท สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซต่าง ๆ 
ได้ดี และมีคุณสมบัติในการถนอมและรักษากลิ่นของอาหาร  
และรักษาความกรอบของขนมขบเคี้ยวได้ดีกว่าฟิล์ม BOPP
 พอลิไวนิลลดีินคลอไรด์ (Polyvinylidene chloride, 
PVDC) เป็นพลาสติกที่สามารถป้องกันการซึมผ่านก๊าซและ 
ไอน�้าดี สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน แต่มีข้อจ�ากัดด้าน 
การผลิตและใช้งานที่อุณหภูมิสูง โดยจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว
เมื่อได้รับความร้อน จึงไม่เหมาะสมกับการน�าไปใช้งานใน
กระบวนการผลิตพลาสติกที่มีการให้ความร้อนแก่พลาสติก
 เอทลินีไวนลิแอลกอฮอล์ (Ethylene vinyl alcohol, 
EVOH) เป็นพลาสตกิทีม่สีมบตักิารป้องกนัการซมึผ่านสงูส�าหรบั

น�า้มนั ไขมนั สารอนิทรย์ี และแกส็ออกซเิจน แต่ความชืน้สามารถ
ซึมผ่านได้ด ีการลามเินตในโครงสร้างฟิล์ม PP/EVOH/PP จะเพิม่
สมบัติการป้องการซึมผ่านได้ทั้งของเหลวและก๊าซได้ดีขึ้น  
เหมาะส�าหรับบรรจุภัณฑ์แบบต้มฆ่าเชื้อและใช้กับไมโครเวฟได้
 ฟิล์มพอลเิอไมด์ (Polyamides, PA) มชีือ่ทางการค้า
ว่าไนลอน (Nylon) ฟิล์ม PA ที่นิยมน�ามาใช้ในการลามิเนต คือ 
ฟิล์ม BOPA (biaxially oriented polyamide film) มคีณุสมบตัิ
ท่ีดีในการต้านทานการรั่วซึม ทนต่ออุณหภูมิร้อนและเย็น  
มีความเหนียวเป็นพิเศษ BOPA จึงสามารถน�ามาผลิตเป็นบรรจุ
ภัณฑ์สุญญากาศ เช่น อาหารแช่แข็ง ถุงบรรจุข้าวสาร เป็นต้น
 ฟิล์มเมทัลไลด์ (Metalized) เป็นฟิล์มพลาสติกที่ 
ฉาบผวิด้วยไอโลหะอลมูเินยีมท�าให้ซองบรรจภุณัฑ์มสีสีนัแวววาว 
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ช่วยยืดอายุของสินค้าภายใน 
ได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา ฟิล์มที่นิยมใช้ในการลามิเนต
ได้แก่ M-BOPA M-CPP และ M-PET 
 อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminum foil) เป็นแผ่นโลหะ
บางท่ีมีความมันวาวสวยงาม สามารถป้องกันแก็สต่าง ๆ  
การซึมผ่านไอน�้า กลิ่น น�้ามัน และแสงได้อย่างดีเยี่ยม สามารถ
ปกป้องและรกัษาคณุภาพอาหารทีบ่รรจอุยูภ่ายในได้ดกีว่าฟิล์ม
ชนดิอืน่ ๆ  แต่การผลติบรจภุณัฑ์จากอลมูเินยีมฟอยล์จ�าเป็นต้อง
ลามิเนตกับฟิล์มพลาสติกเพื่อเพิ่มความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
 ฟิล ์มพลาสติกเคลือบซิลิกาออกไซด์ โดยมี ช่ือ 
ทางการค้าเป็น CERAMIS® ซึ่งการเคลือบซิลิกาออกไซด์น�าไป
ประยกุต์ใช้กบัฟิล์มพลาสตกิย่อยสลายได้ เช่น ฟิล์ม พอลแิลกตกิ
แอซิด (Poly lactic acid, PLA) เพื่อเพิ่มสมบัติการป้องกัน 
การซึมผ ่านของแก็สออกซิเจนและไอน�้า ผิวเคลือบนี้มี 
ความโปร่งแสง ทนการขีดข่วนได้ดี ไม ่รบกวนสัญญาณ 
เครื่องตรวจสอบหาช้ินโลหะท่ีอาจปนเปื ้อนในอาหารใน
กระบวนการบรรจุอาหาร และสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

>> การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เหมาะสมกับสินค้า
อาหาร
 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารต้องค�านึงถึงความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
เป็นส�าคัญ ซึ่งฟิล์มพลาสติกลามิเนตที่ผลิตขึ้นมีหลากหลาย  
ผูป้ระกอบการอาหารโอทอปควรทราบข้อมลูของฟิล์มทีจ่ะใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์จากผู ้ผลิต เพื่อน�ามาพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ 
ให้มีค่าอัตราการซึมผ่านไอน�้า และแก็สออกซิเจนตามต้องการ 
ดังแสดงในรูป โดยค่าต�่าแสดงถึงความสามารถในการป้องกัน 
การซึมผ่านของทั้งสองปัจจัยดังกล่าวได้ดี 

รูปเปรียบเทียบอัตราการซึมผ่านไอน�้า (แกนตั้ง) และ
แก็สออกซิเจน (แกนนอน) ของฟิล์มพลาสติกชนิดต่างๆ 
ที่ 25 องศาเซลเซียส [2]
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 บรรจภุณัฑ์ส�าหรบัสนิค้าประเภทผง เช่น ครมีเทยีม 
กาแฟ มะตูมผง ขิงผง เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะต้อง 
มีสมบัติในการป้องกันการผ่านเข้าออกของแก็สออกซิเจน 
และความชื้น เพื่อป้องกันอาหารชื้น เกาะกันเป็นก้อน  
เกิดเชื้อรา เหม็นหืนเร็ว และเกิดสีน�้าตาล บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ควร
เป็นถุงพลาสติกลามิเนตกับอะลูมิเนียมฟอยล์ ขวดแก้ว หรือ
กล่องกระดาษที่มีการเคลือบไขหรืออะลูมิเนียม ฟิล์มพลาสติก 
ลามเินตทีน่ยิมใช้คอื BOPET/Aluminum/LLDPE และ BOPET/
MPET/LLDPE
 บรรจุภัณฑ์ส�าหรับขนมขบเคี้ยว บรรจุภัณฑ์ 
ประเภทน้ีจะมีความใส มีผิวมันวาวป้องกันแสง ความช้ืนและ 
แก็สออกซิเจนได้ดี และสามารถเก็บ
รักษากล่ินและรสของอาหารได้ดี ฟิล์ม 
ทีน่ยิมใช้ คอื BOPP/MCPP หรอื BOPP/
M-PET/CPP 
 บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
และบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ เช่นเนื้อสัตว์
แช่แขง็ ไส้กรอก อาหารพร้อมรบัประทาน 
เป็นต้น บรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้จะต้องทนอณุหภมูิ
ต�่าและทนทานความร้อน ต้องมีความ
เหนียวเพ่ือทีใ่ช้งานกบับรรจแุบบสญุญากาศ 
ต้องทนกรด และน�้ามัน ป้องกันการผ่านเข้าออกของแก๊สและ 
ไอน�้าได้ดี อีกทั้งสามารถเก็บรักษากลิ่น รส และความสด 
ของอาหารได้ โครงสร้างฟิล์มลามิเนตที่นิยมใช้ได้แก่ BOPP/
Aluminum/LLDPE หรือ PA/LLDPE
 บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
ต้องทนต่อความร้อนและความดันสูงได้ ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ
ระหว่างการฆ่าเชื้อ สามารถเก็บรักษาได้นาน โดยคุณภาพของ
อาหารไม่เปลี่ยนแปลง ปิดผนึกได้สนิท ไม่รั่ว เช่น รีทอร์ทเพาซ์ 
 บรรจภุณัฑ์อาหารหมกัดอง อาหารหมกัดองจะเปรีย้ว
และเค็ม กรดสูง เค็มสูง ภาชนะต้องสามารถทนกรด และ 
ทนเกลือได้ ขวด แก้ว ทนกรด ทนเกลือได้ดีที่สุด กระป๋อง 
หรือปี ๊บต้องใช้ชนิดที่เคลือบแลคเกอร์ทนกรดหรือเกลือได้ 
ภาชนะพลาสติกควรเลือกใช้ชนิด PE เป็นชั้นสัมผัสอาหาร

 บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ เช่น ทุเรียนกวน 
กะปิ ปลาเคม็ เป็นต้น ควรเลอืก
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ เก็บรักษา
กลิ่นไว ้ได ้ดี  ซ่ึงเป ็นการ
ป้องกนักลิน่อาหารออกมาร
บกวนได้ด้วย ควรเลือกใช้
ฟ ิล ์มที่มีชั้น EVOH เป ็น 
องค์ประกอบ 
 บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีไขมันสูง ควรเป็นบรรจุภัณฑ ์
ที่ไม่ท�าปฏิกิริยากับน�้ามัน สามารถป้องกันการซึมผ่านของ 
แก็สออกซิเจนและไอน�้าได้ดี เช่น พลาสติกชนิด PET
 บรรจุภัณฑ์อาหารเหลวหรือก่ึงเหลว อาหารกลุ่มนี้ 
มกัมปัีญหาการรัว่ซมึบรเิวณรอยต่อต่างๆ ควรเลอืกภาชนะบรรจุ
ที่ปิดได้แน่นหนา ตะเข็บรอยผนึกต้องปิดสนิท บรรจุภัณฑ์ 
มคีวามยดืหยุน่ได้ดใีนทุกๆ สภาพอณุหภมูเิพือ่ป้องกนัการฉกีขาด 
สามารถป้องกนัการผ่านเข้าออกของแกส็และน�า้มนัได้ ฟิล์มลามิเนต
ที่นิยมใช้ได้แก่ BOPET/MPET/LLDPE หรือ PA/LLDPE

>> บทบาทของ วศ. ต่อการพัฒนาคุณภาพอาหารโอทอป
 อาหารมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับนอกเหนือจาก 
มรีสชาตถิกูปาก มกีารผลติโดยวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ กรรมวิธีผลิต
ที่ทันสมัย และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแล้ว  
บรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 
เหมาะสมกับอาหารที่บรรจุสามารถรักษาคุณภาพอาหารและ 
ยดือายกุารเกบ็ได้ ดงันัน้ วศ. ซึง่มคีวามพร้อมทัง้ห้องปฏบิตักิาร 
ทางวิทยาศาสตร์และบุคคลากรที่มีความรู้แลทักษะเกี่ยวกับ 
วัสดุสัมผัสอาหาร จึงพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาสินค้าโอทอป 
ด้วยการทดสอบ วิจัย และให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้ประกอบการ 
ในการพัฒนากระบวนการผลิต การบรรจุ และเลือกบรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บของสินค้าและรักษาคุณภาพ
อาหารไว้ได้ยาวนาน ท�าให้สามารถส่งสินค้าไปจ�าหน่ายได้ไกล
จากแหล่งผลิต ยืดระยะเวลาในการวางจ�าหน่ายสินค้าซึ่งเป็น 
การเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และการประกอบธุรกิจ

อาหารอย่างยั่งยืน
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