
การใช้บรรจุภัณฑเ์พื่อสิ่งแวดล้อม 

เนื่องมาจากหลายประเทศมีความตื่นตัวและให้ความสนใจผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานด้านสิ่งแวด
ล้อมันมากขึ้น เห็นได้จากมาตรการและกฎหมายต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเพ่ือความรับผิดชอบต่อ
สังคม ISO 26000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 หรือความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Cooperate Social Responsibility; CSR) โดยมาตรการที่ออกมาเหลานี้เพ่ือให้ส่วนธุรกิจหันมาให้ความสนใจใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ประเทศที่น าตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับขยะผลิตภัณฑ์มาใช้ คือประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป อันได้แก่ ประเทศ
อิตาลี เดนมาร์ค นอร์เวย์ และเยอรมัน ซึ่งตราพระราชบัญญัตินี้มีข้อก าหนดว่าห้ามฝังกลบ หรือก าจัดโฟมพลาสติก
ด้วยการเผา 

ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์และแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยในอดีตนั้นบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่เพียงห่อหุ้มและ
ปกป้องผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ถูกเพ่ิมขึ้นในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ และรูปลักษณ์ที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อ ตลอดจนสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์กิ จกรรมด้านสังคมของ
องค์กร โดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นที่มีการน าเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาแสดงตัวเลขบนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
สินค้า ตลอดจนเพ่ือแสดงให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังนั้น ในหลายๆ 
องค์กรจึงมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และรูปแบบของฉลากสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งท าหน้าที่ดูแล
การออกแบบตามความต้องการของตลาด รวมทั้งปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ งของ
การบรรจุหีบห่อ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา ท าให้การออกแบบเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการบรรจุหีบห่อ เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง
ภาชนะบรรจุกับผู้บริโภค ดังนั้น การออกแบบจึงควรได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการบรรจุหีบห่อเสมอ และควร
ค านึงถึงวัสดุที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมด้วย ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงควรมองผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่มีต่อการขายทั้งระดับการขายส่งและการขายปลีก เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องของ
ภาชนะบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย
และสามารถจับต้องได้ ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีจึงต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สามารถลด
ปัญหาจากขยะบรรจุภัณฑ์ การสิ้นเปลืองทรัพยกร การน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ า การน ากลับมาแปรรูปใหม่ และหาก
ก าจัดทิ้งต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นในที่นี้จึงขอน าเสนอตัวอย่างของกลยุทธ์ในการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 

1.การออกแบบที่ลดส่วนประกอบที่เกินความจ าเป็นในการประกอบบรรจุภัณฑ์ ปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีสาเหตุมาจากการใช้ปริมาณบรรจุภัณฑ์เกินความจ าเป็น การลดส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่
จ าเป็นต่อการท าหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์จึงเป็นการลดขยะไปในตัว ส่วนประกอบที่ควรน ามาพิจารณาได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ฟิล์มหุ้มชั้นนอก โบว์ ป้ายห้อยข้างบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ 



2.การออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีน้ าหรักเบาและใช้วัสดุน้อย วัตถุดิบที่น ามาผลิตเป็นวัสดุภัณฑ์ที่ได้มาจาก
กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุภัณฑ์ การ
ออกแบบให้มีน้ าหนักเบาเป็นการลดปริมาณการใช้วัสดุ ซึ่งเปรียบเสมือนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยบรรจุภัณฑ์นั้นยังท าหน้าที่ในการปกป้องสินค้าให้เท่าเดิม 
 
3.การออกแบบเพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้อีก การท าให้บรรจุภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพ่ือ
สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้อีกหลายครั้งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การน ากลับมาใช้ซ้ า
เป็นวิธีการที่สามารถลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การน าบรรจุภัณฑ์กลับมา
ใช้ซ้ า บรรจุภัณฑ์ต้องแข็งแรงและทนทานต่อการน ากลับไปใช้ โดยเฉพาะในระหว่างการเก็บรักษา ควรมีระบบ
การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว และระบบการท าความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบให้สามารถน า 
กลับมาใช้ได้อีกก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย 
 
4) การออกแบบเพ่ือให้น ากลับมาผลิตใหม่ การน ากลับไปผลิตใหม่เป็นการน าของที่ใช้แล้วน ากลับไปท าใหม่ 
หรือน าชิ้นส่วนเก่ากลับมาท าใหม่เพ่ือให้ของเหล่านี้สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกคั้ง บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถ
น ากลับมาสู้กรับวนการผลิตใหม่หรือการปรับปรุงใหม่ได้ โดยต้องมีระบบการจัดเก็บ รวบรวมและขนส่งที่
เหมาะสม บรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ต้องมีภาพลักษณ์ที่สะดุดตามากขึ้นกว่าเดิม วิธีการนีจะเป็นการป้ องกัน
ไม่ให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์จึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการก าจัดหลังการใช้งานแล้ว  
 
5) การออกแบบเพ่ือให้น ากลับมารีไซเคิล การรีไซเคิลเป็นการน าเอาบรรจุภัณฑ์ไปแปรรูปใหม่ อาจจะต้องมี
การแยกเอาสารบางตัวออกก่อนเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ เช่น การแยกเหล็กออกจาก
เหล็กเคลือบดีบุก เป็นการน าวัสดุกลับไปเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง เช่น พลาสติก แก้ว และกระดาษ 
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุชนิดเดียวมีความเหมาะสมในการน ามารีไซเคิลมากที่สุด บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุ
หลายชั้นและเคลือบให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการแยกชนิดวัสดุและการย่อยสลายเพ่ือการน า
กลับมาใช้ใหม่ ด้วยเหตุนี้ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมักจะใช้วัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันในการท าบรรจุภัณฑ์
เพ่ือความสะดวกในการรีไซเคิล 
 
6) การออกแบบเพ่ือให้สามารถก าจัดทิ้งได้อย่างปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วถ้าไม่สามารถก าจัดทิ้งได้อย่าง
ปลอดภัยจะท าให้เกิดปัญหาของขยะและมลพาตามมา โดยการก าจัดทิ้งสามารถท าได้ 3 วิธีคือ การหมักให้
ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ (การท าปุ๋ย) การน าไปถมที่ และการเผาท าลาย โดยวิธีการก าจัดดังกล่าวมีข้อดี 
ข้อเสียและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันที่ควรต้องพิจารณา การหมักขยะให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ เกิดจากวัสดุ
ที่เป็นสารอินทรีย์ที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ ท าให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ ดังนั้นคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาผลิตบรรจุ
ภัณฑ์จึงต้องมีส่วนผสมหรือมาจากสารอินทรีย์ เช่น กระดาษ ไม้ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ท าจากแป้ง เป็ นต้น 
การน าขยะไปถมที่เป็นการให้ขยะสลายตัวเองและถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ วิธีนี้ต้องท าอย่างถูกต้อง 
เนื่องจากหากขาดอากาศและความชื้นที่เหมาะสม อาจไม่เกิดการย่อยสลายได้ การเผาท าลาย เป็นการท าลาย



ขยะที่สามารถน าพลังงานกลับมาใช้ได้อีกและในขณะเดียวกันก็อาจท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศเนื่องจาก
สารพิษสามารถแพร่กระจายได้ในอากาศเป็นวงกว้าง 
 
7) การออกแบโดยไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ เมื่อพิจารณาถึหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อย่างถ่องแท้ มักจะพบว่าสามารถลด
การใช้บรรจุภัณฑ์บางขั้นตอนออกไปได้ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 สิ่งที่เป็นปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์คือการใช้
บรรจุภัณฑ์เกินความจ าเป็น 
 
8) การออกแบบให้สินค้ามีความเข้มข้นสูงหรือวดปริมาณน้ า สินค้าหลายชนิดที่สามารถผลิตให้มีความเข้มข้น
สูงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเติมน้ าหรือของเหลวได้เองเพ่ือท าให้เจือจางและเหมาะสมกับการใช้งาน การท าให้บรรจุ
ภัณฑ์มีขนาดเล็กลงหรือลดจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ลงได้เป็นการลดการใช้พลังงานในการขนส่งและ
ลดการใช้วัสดุลง 
 
9) การออกแบบให้มีดารรวมกลุ่มสินค้าต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์ การรวมกลุ่มของหน่วยสินค้าย่อมมีโอกาสในการ
ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ในอง่ของต้นทุนบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่ง เช่น การบรรจุ 12 ขวดต่อกล่อง
ย่อมประหยัดบรรจุภัณฑ์ๆด้ดีกว่าการบรรจุ 2 กล่องๆละ 6 ขวด 
 
10) การออกแบบให้ลดจ านวนสีที่ใช้ในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ดารลดจ านวนสีในการพิมพ์ย่อมเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงจ าเป็นต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีจ านวนสีที่น้อน เช่น 
การพิมพ์สีเดียวและใช้ความสามารถในการออกแบบสร้างความเด่นและความเป็นเอกภาพของตัวบรรจุภัณฑ์ 
นอกจากสีที่ใช้แล้ว วัสดุเสริมต่างๆที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ เช่น กาวจะต้องไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น 
แคดเมียม สารหนู ทองแดง สังกะสี เป็นต้น 

 


