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สารบัญ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2561

คุยกันฉันมิตร
เรื่อ งเด่ น ฉบั บ นี้ เ ป็ น เรื่อ ง “บรรจุ ภั ณ ฑ์ ม ะม่ ว งเพื่อ การ
จ�ำหน่ายและส่งออก” ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงของไทย
การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงสด สามารถปกป้องและรักษา
คุณภาพของผลิตผลในระหว่างการล�ำเลียง ขนส่งและจัดจ�ำหน่ายได้
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีแนวทางในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุ
บรรจุภัณฑ์อย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในเรื่องเด่นวารสารฉบับนี้
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ในการบรรจุผลิตผล
สด เช่น กล่องผลไม้กันช�้ำ บรรจุภัณฑ์ดอกไม้ไม่ต้องใช้น�้ำ เป็นต้น
มาน�ำเสนอพร้อมด้วยข่าวสารต่างๆ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ติดตามนานาสาระ
เพิ่มเติมได้ในฉบับค่ะ
สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในวารสารฉบับนี้ และในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และเทศกาลแห่งความสุขนี้ ทางคณะผู้จัดท�ำขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทกุ ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความ
ส�ำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
คณะผู้จัดท�ำ

เจ้าของ

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 1121 - 30 ต่อ 3208
แฟกซ์ : 0 2579 7573
		
E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th
Website : www.tistr.or.th/tpc
คณะผู้จัดท�ำ 

สักขี แสนสุภา, พัชทรา มณีสินธุ์, จีระวรรณ สุทธิลักษณ์,
วิสะนี เหนือเมฆิน, ละออ  เซี่ยงหวอง,
อรชรี ปรีชาชาญ และพิพัฒน์ เนียมเปรม

วารสารการบรรจุภัณฑ์จัดท�ำขึ้นเพื่อบริการข่าวสารและสาระความรู้
ด้านการบรรจุภัณฑ์แก่ผู้สนใจทั่วไป ก�ำหนดเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ จ�ำนวน
พิมพ์ครั้งละ 3,000 ฉบับ โดยจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ผู้ส่งออกสินค้าต่างๆ สมาชิกของศูนย์
การบรรจุหีบห่อไทย และสมาชิกวารสารการบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ
สถาบันต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ และผู้สนใจทั่วไป สนใจสมัครเป็น
สมาชิ ก โปรดติ ด ต่ อ โดยตรงที่ ศู น ย์ ก ารบรรจุ หี บ ห่ อ ไทย สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

6บรรจุเรืภ่อัณงเด่ฑ์นมะม่วงเพื่อการจ�ำหน่ายและส่งออก
				
				12 รายงานพิเศษ
l

				 l กล่องผลไม้กันช�้ำ :
					 ภารกิจแรก พาสตรอว์เบอร์รี
					 ลงจากดอย

16 ศัพท์นี้มีความหมาย
17
ก้าวทันเทคโนโลยี
มาตรฐานใหม่ส�ำหรับกล่องบรรจุผลิตผลสดใน UK
l

ถ้วยพลาสติกบรรจุสลัดได้รางวัล
WorldStar 2017
l ถุงกาแฟที่มีการระบายอากาศในตัว
l บรรจุภัณฑ์ดอกไม้ไม่ต้องใช้น�้ำ
l กล่องกระดาษแข็งที่มีส่วนผสม
ของเส้นใยจากต้นมะเขือเทศ
l ฟิล์มปิดถาดช่วยคงความสดมะเขือเทศ
l

				23
ข่าว ศบท.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
l

เรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ
l Pack Print International 2017
l สัมมนา เส้นทางเพื่อนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่

26
หมุนทันโลก
				
				
				27

ท�ำเนียบธุรกิจ

วารสารการบรรจุภัณฑ์
มกราคม - มีนาคม 2561
สร้างองค์กรแห่งปัญญา
สร้างคุณค่านวัตกรรม
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บรรจุภัณฑ์มะม่วง

เพื่อการจำ�หน่ายและส่งออก
มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก เป็นไม้กลางแจ้ง
ที่ชอบแสงแดดจัด ที่สามารถปลูก และผลิดอกออกผลได้ดีในพื้นที่ทุกจังหวัด และทุกภาคของประเทศจะเริ่มให้ผลหลังจาก
การปลูกด้วยกิง่ ทาบประมาณ 3 ปี โดยเฉลีย่ อายุจากดอกบานจนเก็บผลอยูร่ ะหว่าง 90 - 115 วัน สามารถให้ผลผลิตมากกว่า
15 ปี โดยมีการออกผลผลิตตามฤดูกาลระหว่างปลายเดือนมีนาคม – มิถุนายนของทุกปี และผลผลิตจะสูงขึ้นเฉลี่ยปีที่ 8
ประมาณ 50-100 กิโลกรัม/ต้น  เป็นผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงชนิดหนึ่งของบ้านเรา  ซึ่งตลาดส่งออกมะม่วงสดที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลี ใต้ จีน ลาวและฮ่องกง  พันธุ์มะม่วงสดที่ส่งออกมาก ได้แก่ มะม่วงเขียวเสวย
หนังกลางวัน โชคอนันต์ น�้ำดอกไม้ แรด และอกร่อง  
การใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสดควบคู่กับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีหลายวิธ  ี
ได้แก่ การใช้สารเคมี การเคลือบผิว การใช้บรรจุภัณฑ์แบบปรับหรือดัดแปรบรรยากาศ แต่พบว่า ยังมีการน�ำมาใช้ในการ
เก็บรักษามะม่วงในจ�ำนวนน้อย ตัวอย่างการใช้สารเคมีบางชนิด การใช้บรรจุภัณฑ์แบบปรับหรือดัดแปรบรรยากาศยืดอายุ
การเก็บรักษามะม่วง  และงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษามะม่วงควบคู่กับการใช้บรรจุภัณฑ์  ได้แก่
- การใช้สารเคมี โดยมีการศึกษาผลของการใช้ 1-methycyclopropene (1-MCP) กับมะม่วงน�้ำดอกไม้ 1-MCP
เป็นสารยับยั้งก๊าซเอทิลีน พบว่าสามารถชะลอการสุก ชะลออัตราการหายใจและการผลิตก๊าซเอทิลีน รวมทั้งการเปลี่ยนสี
ของมะม่วงน�้ำดอกไม้ (โรจนภัทรากุลและกัลยาณรัตน์ 2545)
         - การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์มะม่วงน�้ำดอกไม้ เพื่อให้เหมาะสมต่อการส่งออกทางเรือ พบว่าระยะการ
เก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสม มะม่วงต้องมีความสุกประมาณ 80% ซึง่ จะท�ำให้มอี ายุการเก็บรักษายาวนานกว่าลูกทีส่ กุ เต็มที่ 90 - 100%
ส่วนขนาดของมะม่วงที่เหมาะสม จะมีน�้ำหนักประมาณ 300-350 กรัม บรรจุมะม่วงแต่ละลูกในถุง LLDPE+3% anti-fog
และถุง LLDPE ที่เจาะรูขนาด 0.8 มิลลิเมตร ก่อนน�ำไปจัดเรียงในกล่องกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งกล่องขึ้นรูป
โดยไม่ใช้กาวหรือที่เย็บกระดาษ ขนาดบรรจุกล่องละ 9 ลูก เรียงกัน 7 ชั้น สามารถป้องกันความเสียหายของมะม่วงจาก
แรงกดทับได้ ขณะท�ำการขนส่งต้องเก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส  และความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 90 จะช่วยชะลอการสุก
ของมะม่วงได้นาน 28 วัน และสามารถน�ำมาบ่มให้สกุ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (31 องศาเซลเซียส) ได้อกี ประมาณ 8 วัน โดยทีม่ ะม่วงสุก
ยังมีคุณภาพสีผิว สีเนื้อ ความแน่นเนื้อ รสชาติและการยอมรับรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (โฆษิตเรืองชัย  2553)
- การบรรจุแบบปรับหรือดัดแปรบรรยากาศ (Modified Atmosphere, MA) เป็นระบบที่ใช้ส�ำหรับการยืดอายุ
การเก็บและรักษาคุณภาพของมะม่วงอีกวิธีหนึ่ง โดยการลดความเข้มข้นของออกซิเจน (O2) และเพิ่มความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยวิธีนี้จะช่วยลดอัตราการหายใจภายในบรรจุภัณฑ์ ลดอัตราการเกิดก๊าซเอทิลีน สามารถช่วย
ชะลอการเน่าเสียและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา (ศิริพานิช  2549)
     - สารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุก   ลดการสูญเสียจากการขนส่งสินค้าในระยะเวลานาน ผลิตจากวัสดุที่
ไม่เป็นพิษ เช่น เยื่อฟางข้าว หรือสารเคลือบผิวจากธรรมชาติ เพื่อทดแทนสารเคลือบผิวตามธรรมชาติที่หายไป  ช่วยลดการ
สูญเสียน�้ำ  ลดอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ ส่งผลให้กระบวนการหายใจช้าลง และสามารถรับประทานได้ ทดแทนการใช้
สารเคมีในการยืดอายุมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการส่งออก (ยอดประสิทธิ์ 2557) การผลิตฟิล์มจากเยื่อฟางข้าวส�ำหรับ
เคลือบผิวผลไม้ หรือฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางข้าวแบบโซดาแอนทราควิโนน (Production of Carboxymethylcellulose Film from Soda Anthraquinone (Soda-AQ) Rice Straw Pulp) เป็นงานวิจัยที่เพิ่มมูลค่าจากการ
ใช้ประโยชน์ฟางข้าว
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บรรจุภัณฑ์มะม่วงเพื่อการจ�ำหน่ายในประเทศและส่งออก
การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงสด สามารถ
ปกป้องผลิตผลทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของตัวผลผลิตเอง และจากการกระทบกระเทือน การกดทับ การกระแทก
การสั่นสะเทือน หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเกิดระหว่างการขนส่ง การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ดีและ
เหมาะสม เพราะมีขั้นตอนการขนส่งมากกว่าการขนส่งในประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงกว่า ส�ำหรับการ
ขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่ประหยัดวิธีหนึ่ง สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ แต่ใช้ระยะเวลายาวนานในการขนส่ง
โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ทดี่ ตี อ้ งมีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถปกป้องและรักษาคุณภาพของผลิตผลในระหว่างการล�ำเลียงขนส่ง และจัดจ�ำหน่าย  
บางครั้งต้องประสบกับสภาพขนส่งที่มีความรุนแรง อันอาจท�ำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะความรุนแรงทาง
กายภาพ 3 ประเภทหลัก คือ การกดทับ การกระแทก และการสัน่ สะเทือน ในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ สร้าง
ความมั่นใจว่าผลิตผลสด จะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยต้องค�ำนึงถึง
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งที่สามารถทนต่อสภาวะการขนส่งได้ดี
2. เลือกใช้วัสดุช่วยในการบรรจุที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผักผลไม้
3. เพิ่มความระมัดระวังในการขนย้าย ขั้นตอนบรรจุ และขนส่ง โดยเริ่มใส่ใจตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนกระทั่งผลผลิต
ถึงมือผู้บริโภค
4. อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง ขนถ่าย เก็บรักษาและการจ�ำหน่าย
   ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มะม่วงเพื่อการจัดจ�ำหน่ายในประเทศและส่งออกนั้น ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องเหมาะสม
กับความต้องการของตลาด โดยมีขนาดบรรจุมะม่วงที่นิยมใช้ตั้งแต่ 2-15 กิโลกรัม มีมิติของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพการขนส่ง และพาเลทขนาดมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ต้องให้การปกป้องผลผลิตไม่ให้เกิดการเสียหาย ทั้งกายภาพและ
เชิงกล มีความแข็งแรง และมีความทนทานต่อการขนส่ง สามารถรองรับน�้ำหนักของมะม่วง และการวางเรียงซ้อนในขณะ
ท�ำการขนย้ายจากต้นทางไปปลายทางได้ วัสดุที่ใช้ในการบรรจุมะม่วงผลสดเพื่อจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศ มีรูปแบบ
หลากหลายที่นิยมใช้อยู่ในท้องตลาด ประกอบด้วย
(1) กระดาษ (Paper) บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การวางจ�ำหน่ายมะม่วง  มีใช้ทงั้ ในรูปของกล่องพับได้ กล่องคงรูป กล่องกระดาษ
ลูกฟูก และเยือ่ กระดาษขึน้ รูป ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขนส่งทัง้ ในประเทศและส่งออกมักใช้กล่องกระดาษลูกฟูก ชนิดกระดาษ
ท�ำกล่องมะม่วง ควรใช้กระดาษที่มีน�้ำหนักกระดาษส�ำหรับท�ำผิวชั้นนอก 200 กรัมต่อตารางเมตร และกระดาษท�ำผิวชั้นใน
230 กรัมต่อตารางเมตร  ส่วนกระดาษท�ำลอนลูกฟูกควรอยู่ระหว่าง 125-160 กรัมต่อตารางเมตร (ทะเคี่ยน 2553)  
(2) พลาสติก (Plastic) มีรูปแบบการใช้บรรจุมะม่วงทั้งในรูปของบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป เช่น กล่อง และตะกร้า
และในรูปของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว เช่น ถุง และฟิล์มยืด ซึ่งชนิดของพลาสติกที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ พลาสติกพอลิเอทิลีน
(PE) รองลงมาคือ พอลิโพรพิลีน (PP) พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) และพอลิสไตรีน (PS) ตามล�ำดับ (ภู่วโรดม 2550;
ภาคล�ำเจียก 2552)
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องไม่ท�ำให้มะม่วงเสื่อมคุณภาพ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของมะม่วงที่มีคุณลักษณะ
ผิดไปจากธรรมชาติ และมีระบบการระบายอากาศที่ดีพอที่จะไม่ท�ำให้มะม่วงเกิดการหายใจแบบขาดออกซิเจน ในกรณีที่
ต้องเก็บมะม่วงในสภาพที่มีความชื้นสูง บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถทนความชื้นสูงได้ อีกทั้งต้องสะอาด ปราศจากกลิ่นและวัตถุ
แปลกปลอม วัสดุทใี่ ช้ทำ� ตลอดจนหมึกพิมพ์หรือกาวต้องไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะและอันตรายต่อผูบ้ ริโภค  และบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ ง
สามารถท�ำลายได้ง่าย หรือสามารถน�ำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและ/หรือเพิ่มต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการท�ำลาย  นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสามารถส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี   
วารสารการบรรจุภัณฑ์
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รูปที่ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับมะม่วงสดที่ใช้ในแปลง

รูปที่ 2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งมะม่วงและวัสดุกันกระแทกเพื่อการจ�ำหน่ายในประเทศ

รูปที่ 3 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งมะม่วงและวัสดุกันกระแทกเพื่อการจ�ำหน่ายในต่างประเทศ
กรณีศึกษาการบรรจุและบรรจุภัณฑ์มะม่วงอบไอน�้ำเพื่อการส่งออก
การอบไอน�้ำมะม่วงเพื่อก�ำจัดแมลงวันทอง เป็นวิธีการก�ำจัดแมลงวันผลไม้ที่ติดไปกับมะม่วงวิธีหนึ่ง อีกทั้งเป็นการ
พัฒนาคุณภาพผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี โดยเป็นไปตามเงื่อนไข
กฎหมายกักกันพืชระหว่างประเทศ การบรรจุมะม่วงอบไอน�ำ 
้ มีขนั้ ตอนการด�ำเนินการ (ประดิษฐนิยกูล 2558) ประกอบด้วย
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- ขั้นตอนการคัดเกรด ล้างท�ำความสะอาดมะม่วงก่อนการอบ
      มะม่วงพันธุ์ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ได้แก่ พันธุ์น�้ำดอกไม้ พันธุ์น�้ำดอกไม้สีทอง และพันธุ์มหาชนก ฯลฯ  
ซึ่งเก็บเกี่ยวจากแปลงเกษตรกรรมที่ผ่านการประเมิน GAP (Good Agricultural Practice) ความสุกประมาณร้อยละ 80  
บรรจุในตะกร้าพลาสติกมาถึงยังโรงงานอบไอน�ำ 
้ จะท�ำการตัดกิง่ และคัดเกรดตามน�ำ้ หนักของมะม่วง คือ ขนาด SS  ต�ำ่ กว่า
250 กรัม, ขนาด S 250-299 กรัม ขนาด M 300-379 กรัม ขนาด 2L 380-449 กรัม และขนาด 3L 450-520 กรัม
บรรจุในตะกร้าพลาสติกตามขนาดทีค่ ดั แล้ว  เพือ่ ท�ำการล้างท�ำความสะอาดและแช่สารเคมีในเครือ่ งล้างมะม่วง  กระบวนการ
ในขั้นตอนนี้และการใช้บรรจุภัณฑ์ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่  4  ขั้นตอนการคัดเกรด  ล้างท�ำความสะอาดมะม่วงก่อนการอบไอน�้ำ
- ขั้นตอนการเตรียมมะม่วงก่อนการอบไอน�้ำ
หลังจากล้างมะม่วงเรียบร้อยแล้ว น�ำมะม่วงบรรจุในตะกร้าพลาสติกเพื่อเตรียมเข้าตู้อบไอน�้ำที่อุณหภูมิ 47.5 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที กระบวนการในขั้นตอนนี้ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่  5  ขั้นตอนการเตรียมมะม่วงเพื่อการอบไอน�้ำ
วารสารการบรรจุภัณฑ์
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- ขั้นตอนการบรรจุมะม่วงในบรรจุภัณฑ์หลังผ่านการอบไอน�้ำ
มะม่วงที่ผ่านการอบไอน�้ำแล้ว จะถูกน�ำออกจากตู้อบไอน�้ำ  เพื่อบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกตามขั้นตอน   
จะท�ำการชั่งน�้ำหนักเพื่อคัดขนาดมะม่วงอีกครั้งตามขนาด คือ ขนาด SS ต�่ำกว่า 250 กรัม ขนาด S 250-299 กรัม  
ขนาด M 300 - 379 กรัม ขนาด 2L 380-449 กรัมและขนาด 3L 450-520 กรัม  ห่อด้วยโฟมตาข่ายพลาสติก ขนาดความยาว
18-20 เซนติเมตร  ตามขนาดของมะม่วง หลังจากนัน้ บรรจุมะม่วงในกล่องกระดาษลูกฟูก  (โครงสร้างกระดาษลูกฟูกเป็นลอน
BC, KS170/3CA125/KA230 กล่องมีขนาด ยาว 495 มิลลิเมตร กว้าง 350 มิลลิเมตรและสูง 110 มิลลิเมตร) พิมพ์ด้วย
ระบบเฟล็กโซกราฟิก จ�ำนวน 4 สี   โดยใช้ฟองน�้ำขนาดความหนา 1 เซนติเมตร วางรองก้นกล่องเพื่อป้องกันการกระแทก  
โดยบรรจุมะม่วงเรียงเพียง 1 ชั้น ให้แน่นพอดี  และมีขนาดบรรจุ  คือ
- ขนาด SS   บรรจุ จ�ำนวน 14-16   ผล
น�้ำหนักรวมประมาณ 4-4.2 กิโลกรัม
- ขนาด   S    บรรจุ    จ�ำนวน 14  
ผล        น�้ำหนักรวมประมาณ   4.2     กิโลกรัม
- ขนาด M    บรรจุ    จ�ำนวน 12  
ผล      น�้ำหนักรวมประมาณ   4.5     กิโลกรัม
- ขนาด 2L   บรรจุ    จ�ำนวน 12  
ผล      น�้ำหนักรวมประมาณ   5.3     กิโลกรัม
- ขนาด 3L   บรรจุ    จ�ำนวน 12  
ผล      น�้ำหนักรวมประมาณ   5.7     กิโลกรัม
          ปิดกล่องด้วยเทปใส ปิดด้วยเครื่องปิดกล่อง ระบบสายพานล�ำเลียง วางเรียงกล่องกระดาษลูกฟูกบนแท่น
รองรับสินค้า (Plastic Pallet) ขนาดยาว 1,200 มิลลิเมตร และกว้าง 1,000  มลิ ลิลติ ร ชัน้ ละ 5 กล่อง จ�ำนวน 10 ชัน้ กระบวนการ
ในขั้นตอนนี้ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6  ขั้นตอนการบรรจุมะม่วงในบรรจุภัณฑ์หลังผ่านการอบไอน�้ำ
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กล่องผลไม้กันช�้ำ :

ภารกิจแรก พาสตรอว์เบอร์รีลงจากดอย
เกริ่นน�ำ
หลายท่านเมื่อได้ลิ้มชิมรสสตรอว์เบอร์รีแล้วจะต้องติดใจในรสชาติชุ่มฉ�ำ 
่ หอมหวาน อีกทั้งสีสัน หน้าตา สวยงาม
ชวนรับประทาน จนอยากซื้อมาฝากญาติมิตร เพื่อนฝูง อันเป็นที่เคารพรักที่มิได้อยู่ด้วย ณ. ที่นั้น โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาส
ไปถึงไร่สตรอว์เบอร์รีบนดอยสูง แต่กลายเป็นฝันสลายกลับกลายเมื่อกลับมาถึงถิ่นพ�ำนัก แล้วพบว่าสตรอว์เบอร์รีสวยสด
ที่บรรจงหอบหิ้วมากลายเป็นลูกสตรอว์เบอร์รีช�้ำๆ ผสมน�้ำ  ปริ่มๆ จะเน่า ไม่น่าดูไม่น่ารับประทานอีกต่อไป ส�ำหรับผู้เขียน
ก็เช่นกัน เคยได้รับประสบการณ์ตรง เมื่อครั้งขึ้นดอยไปเก็บข้อมูล พบเจอกับสตรอว์เบอร์รีผลงามชวนรับประทาน
ราคาย่อมเยา อดใจไม่อยูซ่ อื้ กลับมาถุงใหญ่ หวังว่าจะเก็บไว้ทานได้หลายวัน และคิดว่าถ้าถือกลับมาเองคงไม่เป็นไร สูอ้ ตุ ส่าห์
ประคับประคองถุงสตรอว์เบอร์รีบนตักเป็นอย่างดีตลอดทางถึงโรงแรมที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างจาก
ที่ได้กล่าวมาแล้ว ท�ำให้จ�ำใจต้องทิ้งสตรอว์เบอร์รีทั้งถุงลงถังขยะไปอย่างน่าเสียดาย...เสียดายมาก นับเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จัก
สตรอว์เบอร์รลี กู สวยสีแดงสดทีไ่ ม่ได้พาลงจากดอยได้งา่ ยๆ จึงเป็นสิง่ ท้าทายในใจผูเ้ ขียนในฐานะนักวิจยั ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่จะต้องพาสตรอว์เบอร์รีลงจากดอยอย่างไม่บุบสลายให้ได้สักวันหนึ่ง
อย่ า งประจวบเหมาะ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงมี ค วามต้ อ งการงานพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การวางจ� ำ หน่ า ยผล
สตรอว์เบอร์รีสดเพื่อลดความเสียหายระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา ผู้เขียนและคณะท�ำงานจึงได้โอกาสในการพา
สตรอว์เบอร์รีลงจากดอยดังที่ได้ตั้งใจไว้เมื่อแรกรู้จักกับสตรอว์เบอร์รีลูกสวยสีแดงสดนี้ โดยได้รับมอบหมายจากศูนย์การ
บรรจุหีบห่อไทย (ศบท.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้ดำ� เนินโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อการคุ้มครองและยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีสด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโครงการหลวง
ในปีงบประมาณ 2555-2557
เริ่มภารกิจ
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เริม่ ต้นจากการรับโจทย์จากมูลนิธโิ ครงการหลวงเพือ่ ทราบถึงความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Requirements) ในการวางจ�ำหน่ายผลสตรอว์เบอร์รีสดควบคู่กับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการสตรอว์เบอร์รี
ของมูลนิธิฯ  ท�ำให้สามารถสรุปความต้องการบรรจุภัณฑ์ได้ดังนี้
1. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มองเห็นผลสตรอว์เบอร์รีภายในได้ชัดเจนทุกมุมมอง
2. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับบรรจุผลสตรอว์เบอร์รีชั้นเดียว (Single Layer)
3. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุผลสตรอว์เบอร์รีเกรดใหญ่พิเศษ (Premium) ได้
4. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีมิติพอดีกับลังขนส่งของมูลนิธิฯ
5. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุง่ายและป้องกันการบรรจุอัดแน่นได้
6. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความเสียหายเชิงกล ได้แก่ รอยช�้ำ และรอยขีดข่วน ระหว่างการขนส่งได้
7. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการสะสมความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ได้
นอกเหนือจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะต้องสามารถดูแลให้ความคุ้มครองผลสตรอว์เบอร์รี ตั้งแต่แปลงปลูก
จนถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการบรรจุใหม่ (Repacking) และมีราคาบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยไม่สูงกว่า
บรรจุภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด
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เมือ่ พิจารณาข้อมูลความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์แบบองค์รวม จะพบว่ากล่องพลาสติกใส (PET) ขึน้ รูปด้วยความร้อนแบบ
สุญญากาศ ตอบโจทย์ได้ดที สี่ ดุ กล่าวคือความใสของ PET ตอบสนองความต้องการเรือ่ งการมองเห็นผลสตรอว์เบอร์รภี ายใน
ได้ชัดเจนทุกมุมมอง  และเทคนิคการขึ้นรูปด้วยความร้อนแบบสุญญากาศเป็นเทคนิคที่ราคาย่อมเยา และปริมาณการสั่งซื้อ
ขั้นต�่ำในแต่ละครั้งเหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของมูลนิธิฯ ส�ำหรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ในส่วนอื่นๆ สามารถใช้การ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development) ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Structural Design)
ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด
วิจัยและพัฒนา
โจทย์หลักของการวิจยั และพัฒนาในครัง้ นีก้ ค็ อื การคงคุณภาพของผลสตรอว์เบอร์รใี ห้มคี ณ
ุ ภาพคงเดิมเหมือนตอนที่
เก็บจากต้นเมื่อมาถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย การวิจัยและพัฒนาเริ่มต้นจากการสังเกตและวิเคราะห์การเสื่อมเสียของผล
สตรอว์เบอร์รี โดยเก็บข้อมูลจากการขนส่งจริง พบว่า เนื้อของสตรอว์เบอร์รีมีลักษณะหนึบคล้ายเจล เมื่อผลสัมผัสกับ
ผลอืน่ จึงไม่เกิดการเสียดสี เมือ่ สัมผัสกับมือจะเกิดรอยช�ำ้ จากการกดได้งา่ ยแม้ใช้แรงเพียงเล็กน้อย  รอยช�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ จะพัฒนาต่อ
จนผลเน่าเสียจากเชื้อราได้ แต่หากเก็บผลในที่เย็นและมีความชื้นต�่ำ  เช่น ในตู้เย็น รอยช�้ำจะแห้งกลายเป็นเพียงรอยคล�้ำ 
และที่ส�ำคัญการเน่าเสียและการเกิดเชื้อราจะเกิดเฉพาะกับผลที่มีรอยช�้ำและเก็บในที่มีความชื้นสูงเท่านั้น แสดงว่าการช�้ำ
เป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมเสีย
ดังนั้นกุญแจส�ำคัญของการออกแบบพัฒนาโครงสร้างกล่องในครั้งนี้ จึงอยู่ที่การป้องกันการช�้ำของผลสตรอว์เบอร์รี
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื ผลสตรอว์เบอร์รจี ะต้องไม่ได้รบั แรงกระแทกใดๆ เลยหรือกล่าวได้วา่ ผลสตรอว์เบอร์รจี ะต้องลอยอยูใ่ นกล่อง
นัน่ เอง จากแนวคิดหลักนีท้ ำ� ให้เกิดแนวคิดต่อยอดในการใช้ระนาบโค้งรองรับผลสตรอว์เบอร์รเี พราะเมือ่ ระนาบโค้งสัมผัสกับ
ระนาบโค้งจะไม่เกิดจุดสัมผัสนั่นเอง ในกรณีนี้ก็คือผลสตรอว์เบอร์รีซึ่งมีรูปร่างโค้งตามธรรมชาติ กับผนังบรรจุภัณฑ์ที่จะ
ออกแบบให้เป็นระนาบโค้งทีม่ คี วามพิเศษทีจ่ ะต้องเป็นระนาบโค้งทีร่ องรับส่วนโค้งของผลสตรอว์เบอร์รไี ด้อย่างสมบูรณ์แบบ
เพื่อให้สตรอว์เบอร์รีเปรียบเสมือนลอยอยู่ในกล่องได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
จากจุดนี้จึงต่อด้วยการออกแบบรูปลักษณ์ของกล่องให้สวยงาม หรูแต่เรียบง่าย ตามบุคลิกของแบรนด์ “มูลนิธิ
โครงการหลวง” รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ต�ำแหน่งและพื้นที่รูระบายอากาศ รูปแบบของฝาถาด
ที่มีความแข็งแรง และช่วยเพิ่มพื้นที่ในการมองเห็นผลสตรอว์เบอร์รีได้สวยงามและน่ารับประทาน ส�ำหรับงานในส่วนนี้
คณะท�ำงานใช้หลักการสัดส่วนทองค�ำ (Golden Ratio) และเส้นทางเดินสายตา (Eye Hierarchy) เป็นหลักในการออกแบบ
พัฒนา
ประสบผลส�ำเร็จ
กล่องผลไม้ที่พัฒนาขึ้นสามารถป้องกันความเสียหายเชิงกล ได้แก่ การช�้ำและรอยขีดข่วนจากการกระแทก
และสั่นสะเทือนระหว่างการล�ำเลียงขนส่งได้ด้วยรูปแบบความโค้งที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว
โดยเฉพาะโดยคุณลักษณะที่ส�ำคัญดังแสดงในรูปที่ 1
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กล่องพลาสติกใสแบบ Clam shell ผลิตจาก PET ขึ้นรูปด้วย
เทคนิคการขึ้นรูปด้วยความร้อนแบบสุญญากาศ

บรรจุผลสตรอว์เบอร์รีแบบชั้นเดียว ขนาดบรรจุ
ประมาณ 250 กรัม
ขนาดสัดส่วน สวยกะทัดรัด เหมาะมือ ด้วย Golden ratio

รูระบายอากาศ มีพื้นที่และต�ำแหน่งเหมาะสมในการป้องกัน
ความชื้นสะสม
มีปุ่มกดล็อก เปิด – ปิด ซ�้ำได้หลายครั้ง สะดวกในการใช้งาน
ฝาโค้งใส มองเห็นผลภายในได้ ไม่ขวางสายตา
ด้วยการใช้หลักการ Eye hierarchy ในการออกแบบ

ผิวผลไม่สัมผัสผนังกล่อง จึงเกิดช่องว่างขึ้น แรงถูกสลาย
อย่างสมบูรณ์ เป็นการป้องกันผลช�้ำอย่างสมบูรณ์แบบ

รูปที่ 1 กล่องบรรจุสตรอว์เบอร์รีที่พัฒนาขึ้น
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บทส่งท้าย
ส�ำหรับภารกิจพาสตรอว์เบอร์รีลงจากดอยในครั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือผลสตรอว์เบอร์รีสีแดงสดจากดอยสูงที่มาอยู่
ในมือผูบ้ ริโภคได้อย่างปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนโดยสิน้ เชิง ท�ำให้คณะท�ำงานรูส้ กึ ปลืม้ ปิตเิ ป็นอย่างมาก คุม้ ค่ากับความอุตสาหะ
พยายามกว่า 3 ปีที่ท�ำงานกันอย่างตั้งใจ แต่อีกความรู้สึกหนึ่งของคณะท�ำงานที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับความปลื้มอกปลื้มใจ
ก็คือ ความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณ วว. และศบท. ที่ให้ท�ำงานนี้ ขอบคุณมูลนิธิโครงการหลวงที่ให้งบประมาณสนับสนุน
ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด  และผู้ประสานงานไม้ผลขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการหลวง ส�ำหรับ
ค�ำปรึกษาแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการท�ำงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและดูงานต่างประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
โครงการหลวงทุกท่านที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดี
บรรณานุกรม
แพทย์ ไ ชโย ทองใหม่ และบุ ญ ยเกี ย รติ ดนั ย . 2542. ความเสี ย หายหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วของผลสตรอว์ เ บอร์ รี ใ น
ระบบตลาดเชียงใหม่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง.
ราชตนะพั น ธุ ์ พรชั ย และน้ อ ยวั น ดวงใจ. 2551. ผลของการบรรจุ ภ ายใต้ ส ภาพบรรยากาศดั ด แปลงสมดุ ล ต่ อ
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มาตรฐานบรรจุภัณฑ์

“Common Footprint Quality”
Common Footprint Quality (CFQ) เป็นมาตรฐานส�ำหรับ
บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขนส่งผักและผลไม้สดทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เพื่อแนะน�ำขนาดกล่องที่ได้มาตรฐานสามารถเรียงซ้อนกัน
ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายและขนส่ง
ตลอดจนการเก็บรักษา และสามารถจัดเรียงบนแท่นรองรับสินค้าขนาด
มาตรฐานได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้ครอบคลุมตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เพื่อขนส่งผลิตผลจากแหล่งผลิตไปยังสถานที่จัดจ�ำหน่ายหรือค้าส่ง และ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการจัดจ�ำหน่ายในร้านค้าปลีกด้วย
บรรจุภัณฑ์ Common Footprint มีลักษณะเด่นๆ ดังนี้
1. มีขนาดฐานหรือก้นกล่องที่ได้มาตรฐานที่ขนาดเดียวกัน เพื่อให้
มัน่ ใจว่า กล่องทีไ่ ม่ได้ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันจะสามารถเรียงซ้อนกันได้   
สามารถใช้พื้นที่บนแท่นรองรับสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่สูญเสียพื้นที่
มีค่าในการขนส่ง อย่างไรก็ตามสามารถเลือกใช้กล่องที่มีความสูงต่างกันได้
(Standard base) การใช้กล่องที่มีขนาดก้นกล่องเดียวกันแต่มีความสูง
ต่างกันจัดเรียงบนแท่นรองรับสินค้าเดียวกันได้ จะช่วยให้งา่ ยในการจัดการ
พืน้ ทีใ่ นการขนส่งและเก็บรักษา ตัวอย่างขนาดกล่อง Common Footprint
เช่น 600 x 400 มิลลิเมตร 400 x 300 มิลลิเมตร และ 300 x 200 มิลลิเมตร
เป็นต้น
2. เรียงซ้อนได้ (Stackable) เนื่องจากมีลิ้น และตัวล็อกยื่นขึ้น
ด้านบนเพื่อช่วยให้มีการเรียงซ้อนได้มั่นคง
3. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง กล่องกระดาษลูกฟูกมีน�้ำหนักเบา
รับน�้ำหนักการเรียงซ้อนได้ดี และรูปทรงสี่เหลี่ยม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
4. ความสม�่ำเสมอ ด้วยมิติฐานที่ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตทุกรายสามารถผลิตและน�ำมาเรียงซ้อนใช้งานด้วยกันได้
5. ช่วยแสดงตัวสินค้า สามารถช่วยแสดงตัวสินค้าได้ทันทีบนชั้นวางจ�ำหน่าย โดยไม่จ�ำเป็นต้องบรรจุใหม่ นอกจากนี้
ยังสามารถพิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อเพิ่มความสวยงามและให้รายละเอียดสินค้าได้ดี
6. รีไซเคิลหรือน�ำกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ กระดาษลูกฟูกนับเป็นหนึง่ ในวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ คี วามเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากน�ำมาใช้ใหม่หรือหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้
แปลและเรียบเรียงโดยวิสะนี เหนือเมฆิน จากเรื่อง Common Footprint Standard FEFCO Common Footprint
ที่มา: http://www.fefco.org/technical-documents/common-footprint-standard
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มาตรฐานใหม่

ส�ำหรับกล่องบรรจุผลิตผลสดใน UK
สมาพั น ธ์ อุ ต สาหกรรมกระดาษ (CPI) ได้ เ สนอ
มาตรฐาน Common Footprint Quality (CFQ) ส�ำหรับ
บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดในประเทศสหราชอาณาจักร
มาตรฐานดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยผู้ผลิตกล่องกระดาษ
ลูกฟูก 3 ราย ได้แก่ Smurfit Kappa, DS Smith และ
Saica CFQ เพื่อแสดงให้เห็นว่า กล่องกระดาษที่ใช้บรรจุ
สามารถป้ อ งกั น ความเสี ย หายผั ก และผลไม้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
สมาพันธ์อตุ สาหกรรมกระดาษ กล่าวว่า  “เครือ่ งหมาย
CFQ ใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก
ในสหราชอาณาจั ก รน� ำ เสนอมาตรการเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้
บรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยจะมีโลโก้เป็นเครื่องหมายแสดงว่า
ได้รับการรับรองเพื่อเป็นการยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์มีความ
แข็งแรงและสามารถป้องกันความเสียหายผักและผลไม้
ได้ตลอดการขนส่ง” กล่องกระดาษที่มีเครื่องหมาย CFQ
จะผ่ า นการทดสอบความแข็ ง แรงและความทนทานใน
การใช้งานอย่างเข้มงวดภายหลังการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า
จะสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้สภาวะแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างขนส่งและขนถ่าย
CPI ร่วมมือกับสมาพันธ์ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกยุโรป
(FEFCO) ได้เปิดตัวเครื่องหมาย CFQ เพื่อรับรองกล่อง

กระดาษลู ก ฟู ก ที่ ผ ลิ ต และใช้ ง านในยุ โ รปเมื่ อ ปี ที่ ผ ่ า นมา
เพื่อให้มั่นใจว่ากล่องกระดาษที่มีแหล่งผลิตต่างกันสามารถ
วางซ้อนกันได้อย่างมั่นคง ด้วยการก�ำหนดขนาดมาตรฐาน
ของก้นกล่องพร้อมกับขนาดและต�ำแหน่งของตัวล๊อกและ
ช่องเสียบ FEFCO กล่าวว่า กล่องกระดาษลูกฟูกตอบโจทย์
การแก้ ป ั ญ หาด้ า นความสะอาดถู ก สุ ข อนามั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของ
ผลิตผลสดในระหว่างการขนส่ง ท�ำให้ช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1-3 วัน เมื่อเทียบกับการใช้ตะกร้า
พลาสติ ก หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ซ�้ ำ ได้ ใ นการขนส่ ง ผั ก และ
ผลไม้สด

แปลและเรียบเรียงโดยกัลย์สดุ า วังชนะชัย จากเรือ่ ง New CPI standard targets fresh produce sector ทีม่ า https://
www.packagingnews.co.uk/news/new-cpi-standard-targets-fresh-produce-sector-12-04-2017
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ถ้วยพลาสติกบรรจุสลัด

ได้รางวัล WorldStar 2017

ถ้ ว ยพลาสติ ก พร้ อ มฝาเกลี ย วนี้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
WorldStar 2017 เนื่องจากประสบความส�ำเร็จในการ
ใช้ พ ลาสติ ก สองชนิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ร่ ว มกั น และมี ก ารใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกัน บริษัท RPC Superfos
และบริษัท RPC Promens ได้สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า โดยการขึ้นรูปถ้วยด้วย
ความร้อน (thermoforming) ที่มีเกลียวที่ปากถ้วยเพื่อ
ให้หมุนเปิดฝาได้ ในขณะที่ฝาปิดถูกผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูป
(injection) ท�ำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเปิดใหม่ได้เหมือน
ขวดแก้ว ท�ำให้ได้รับรางวัล WorldStar 2017 ประเภท
บรรจุภัณฑ์อาหาร ถ้วยและฝาดังกล่าวนี้ใช้บรรจุสลัดเกรด
พรีเมียม จาก Orkla Foods Norway  
Thomas Winkler ผู ้ จั ด การฝ่ า ยขายของ RPC
Superfos Lidköping ในสวีเดนรูส้ กึ ตืน่ เต้นกับรางวัลส�ำคัญนี้
“นี่เป็นรางวัลระดับ WorldStar เราทุกคนยินดีเป็นอย่างยิ่ง
เพราะรางวัลนีเ้ ป็นการรวมความสามารถและเทคโนโลยีของ
RPC Superfos กับ RPC Promens เข้าด้วยกัน”
Orkla Foods Norway ได้ให้ความส�ำคัญกับทาง

RPC Superfos Lidköping (Sweden) และ RPC Promens
Kambo (Norway) โดยได้มอบหมายให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์
สลัดจากรูปแบบธรรมดาให้เป็นระดับพรีเมียม เพือ่ เน้นดึงดูด
ความสนใจลูกค้าทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูง ซึง่ รางวัลทีไ่ ด้รบั นีก้ ส็ ามารถ
ตอบโจทย์นี้ได้
ถ้วยพลาสติกพร้อมฝาเกลียวดังกล่าวคล้ายคลึงกับ
ขวดแก้วปากกว้างที่ใช้บรรจุอาหารทั่วไป ส่งผลให้มีความ
โดดเด่ น เป็ น พิ เ ศษเมื่ อ ใช้ บ รรจุ แ ละวางจ� ำ หน่ า ยผั ก สลั ด
แม้ จ ะมี ค วามท้ า ทายจากการใช้ พ ลาสติ ก สองชนิ ด ที่
แตกต่างกัน ระหว่างถ้วยพอลิเอทิลีนขึ้นรูปด้วยความร้อน
และฝาปิดฉีดขึ้นรูปจากพอลิโพรพิลีน แต่ก็สามารถท�ำให้
เข้ากันได้อย่างไม่มีปัญหา ทั้งนี้ฝาปิดจะมีเกลียวส�ำหรับล็อก
เข้ากับเกลียวปากถ้วย และเมื่อปิดอย่างถูกต้องจะได้ยิน
เสียงดังคลิก
นอกจากได้รับรางวัล WorldStar 2017 แล้ว ถ้วยดัง
กล่าวยังได้รบั รางวัล Scan Star 2016 ซึง่ เป็นรางวัลจากการ
ประกวดบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปเหนือ และได้
รับรางวัล FoodTech 2016 จากประเทศเดนมาร์กอีกด้วย

แปลและเรียบเรียงโดยเขมรัฐ ปัญญาประโชติ จากเรื่อง Twist cup with screw lid awarded a WorldStar 2017
ที่มา://superfos.com/News-archive/Twist-cup-with-screw-lid-awarded-a-World-2017
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ถุงกาแฟที่มีการระบายอากาศในตัว
บริ ษั ท Amcor Flexibles จ� ำ กั ด ได้ พั ฒ นาถุ ง
บรรจุกาแฟ Vento ช่วยปล่อยก๊าซ CO2 ออกจากถุง โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องมีวาล์วพลาสติกฉีดขึ้นรูปติดกับถุงช่วยระบาย
อากาศหรือเพิ่มขั้นตอนใดๆ ในการปล่อยก๊าซ นอกจากนี้
ฟิล์มดังกล่าวยังใช้งานได้กับสายการบรรจุเดิมที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม
ถุงที่มีการระบายอากาศในตัว ช่วยให้ผู้ผลิตกาแฟสามารถ
บรรจุเมล็ดกาแฟหลังจากคั่วเสร็จใหม่ๆ ได้ เพื่อช่วยรักษา
คุณภาพของกลิ่นและรสชาติของเมล็ดกาแฟไว้ให้ได้นาน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การระบายอากาศที่ด้านหลังของถุง
ยังช่วยเพิ่มความสวยงามดึงดูดใจของสินค้าเมื่อวางบนชั้น
จ�ำหน่ายสินค้า  
ถุงกาแฟทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่  ได้มกี ารทดสอบการใช้งาน
โดยลูกค้าของ Amcor จึงตอบโจทย์ทั้งแนวคิดและผลการ
ใช้งานจริง พบว่าช่วยลดเวลาในการผลิต และลดปริมาณ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ สี ย หายหรื อ ไม่ ส มบู ร ณ์ ล ง โรงงานกาแฟ
ที่ใช้เครื่องคั่ว 1 เครื่อง ท�ำงาน 3 กะ สามารถลดเวลา

ในการท�ำงานได้เฉลี่ย 280 ชั่วโมง หรือสามารถประหยัด
ค่าใช้จา่ ยได้สงู ถึง 10% ต่อปี เนือ่ งจากช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิ ต (ขึ้ น อยู ่ กั บ รุ ่ น เครื่ อ งจั ก รและประเภทของ
วาล์วพลาสติกที่ถูกทดแทน)
Copenhagen Roaster ผู้น�ำในการผลิตกาแฟของ
เดนมาร์ก ถือโอกาสดีนี้ในการก�ำจัดวาล์วพลาสติกแบบ
ฉีดขึน้ รูปเดิม จึงได้ตอบรับการเปลีย่ นแปลงของวาล์วทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาใหม่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้วาล์วแบบเดิม
มักก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างในการบรรจุกาแฟ ถุงกาแฟ
Vento ได้เข้ามาในจังหวะทีเ่ หมาะสม การทดสอบบรรจุกาแฟ
ในถุงชนิดใหม่ที่มีการระบายอากาศในตัว เครื่องจักรท�ำงาน
ได้ดีไม่มีอุปสรรคใดๆ ท�ำงานได้สมบูรณ์อย่างน่าประทับใจ
นอกจากนี้ยังมีข้อดีที่น�ำการระบายอากาศไปไว้ที่ด้านหลัง
ของถุงด้วย วาล์วระบายอากาศในตัว  Vento สามารถใช้รว่ มกับ
ฟิล์มประกบ (laminated) 3 ชั้น ส�ำหรับบรรจุกาแฟได้
ทุกชนิด ทั้งยังสามารถผลิตให้มีรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ
ได้อีกด้วย

แปลและเรียบเรียงโดย จีระวรรณ สุทธิลกั ษณ์ จากเรือ่ ง New Coffee bag ทีม่ า:// http://www.packagin-digest. Com/
packaging-design/12-new-technologies-at-interpack-for-pacckaging-designers-and-developers-2017-04-11/
page/0/4
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บรรจุภัณฑ์ดอกไม้ไม่ต้องใช้น�้ำ

บริษัท PerfoTec เป็นบริษัทเทคโนโลยีการยืดอายุของเนเธอร์แลนด์ ได้น�ำเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ดอกไม้
ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องใช้นำ�้ อีกต่อไป Bas Groeneweg ผูอ้ ำ� นวยการของ PerfoTec ได้อธิบายว่า การยืดอายุการเก็บดอกไม้สามารถ
ท�ำได้โดยการใช้ AMAP (Active Modified Atmospheric Packaging) ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดผักและ
ผลไม้ อย่างไรก็ตามความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ดอกไม้ในระหว่างการขนส่งจะท�ำให้เกิดโรคขึ้นได้ นับเป็นปัญหาส�ำคัญ
เช่น การเกิดโรคจากเชือ้ รา Botrytis และเมือ่ บริษทั Uflex ซึง่ เป็นบริษทั บรรจุภณ
ั ฑ์ออ่ นตัวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของอินเดียได้นำ� ระบบของ
PerfoTec มาใช้ในการบรรจุมะม่วงก็ประสบปัญหาเดียวกัน เนื่องจากมะม่วงเป็นผลไม้เมืองร้อน
Uflex ได้พฒ
ั นาฟิลม์ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดใหม่ ภายใต้ชอื่ ทางการค้า “FlexfreshTM” ทีช่ ว่ ยให้ดอกไม้หายใจได้
ด้วยออกซิเจนที่มีความชื้นอยู่ และยอมให้ไอน�้ำที่มากเกินไป ซึมผ่านออกไปได้ จึงช่วยลดปริมาณความชื้นสะสมที่ดอกไม้
ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนทีด่ อกไม้ตอ้ งการและใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ทจี่ ดสิทธิบตั รแล้วของ Perfo Tec ในการเจาะ
รูขนาดเล็ก (Micro Perforated) บนฟิลม์ ย่อยสลายได้ เพือ่ ให้มอี ตั ราการซึมผ่านออกซิเจนทีเ่ พียงพอให้ดอกไม้ยงั คงความสด
หรืออาจกล่าวได้ว่าดอกไม้ถูกท�ำให้ “นอนหลับ” และไม่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำเป็นเวลา 5 วัน เนื่องจากตราบใดที่ดอกไม้ยังคง
หายใจอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้รับความชื้นที่ถูกปล่อยออกมาด้วย ดังนั้นเมื่อบรรจุภัณฑ์ถึงมือลูกค้าและเมื่อลูกค้าเปิดออกมา
ช่อดอกไม้จะยังคงสดใหม่ในแจกันอย่างน้อย 7 วัน  นอกจากนีฟ้ ลิ ม์ นีย้ งั ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงลดปัญหาขยะบรรจุภณ
ั ฑ์
ตลอดห่วงโซ่การจัดการผักและผลไม้สด และลดปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้เป็นจ�ำนวนมากในปัจจุบนั ดังนัน้ จึงนับเป็นหนึง่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ดีที่สุดที่ช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืน
เทคโนโลยีนเี้ ป็นครัง้ แรกทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการน�ำดอกไม้เข้าไปในระบบการส่งของตามบ้านโดยไม่ตอ้ งใช้นำ�้ และ
ระบบท�ำความเย็น BoomPost (www.bloompost.nl) ซึง่ เป็นธุรกิจ startup ขายดอกไม้ทางอินเตอร์เน็ตและส่งดอกไม้ไป
ทัว่ ยุโรปโดยไม่ใช้นำ 
�้ ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีนจี้ ะลดค่าใช้จา่ ยอย่างมหาศาลให้กบั บริษทั ทีค่ า้ ขายทางอินเทอร์เน็ตและร้านค้าปลีก
“เราจะได้เห็นดอกไม้ที่วางจ�ำหน่ายได้โดยไม่ต้องใช้น�้ำและแช่ตู้เย็น” นอกจากนี้ร้านค้าในอินเทอร์เน็ตสามารถส่งดอกไม้
ทางไปรษณีย์ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหาย เมื่อดอกไม้ถึงมือผู้รับ ทั้งนี้บริษัท BoomPost เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจ
ดอกไม้ทางอินเทอร์เน็ตแห่งแรกในโลกทีไ่ ด้นำ� เทคโนโลยีนมี้ าใช้ ท�ำให้ได้เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยยืดอายุ ลดค่าใช้จา่ ยด้านโลจิสติกส์
ลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ และได้สินค้าที่มีคุณภาพดีไปสู่มือผู้บริโภค ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นี้มีหลายรูปแบบ
ได้แก่ ถุงบรรจุขนาดใหญ่เพือ่ การขนส่งส�ำหรับการบรรจุดอกไม้จากสวนไปยังตลาด บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การวางจ�ำหน่ายตามร้าน
และจัดส่งส�ำหรับการจ�ำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามยังมีใช้งานในยุโรป อเมริกาและแอฟริกาเท่านั้น
แปลและเรียบเรียงโดยวารี จารุวัฒนายนต์ จากเรื่อง Waterless flower package ที่มา:http://perfotec.com pressrelease-latest-technology-for-waterless-flower-packaging-with-extended-shelf-life/
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กล่องกระดาษแข็งที่มีส่วนผสม
ของเส้นใยจากต้นมะเขือเทศ

บริษัท Pure Hothouse Foods เป็นผู้ผลิตมะเขือเทศรายแรกในแคนาดาที่บรรจุมะเขือเทศในถาดกระดาษ
ที่มีส่วนผสมของเส้นใยจากต้นมะเขือเทศที่ปลูกเอง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิตโดยบริษัท Solidus Solutions
ดังกล่าวได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อชิงรางวัล Impact Awards ในงานประกวด Produce Marketing Association
และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของยุโรปในปีค.ศ. 2016 (Packaging Europe Sustainability
Awards)
ปัจจุบันมะเขือเทศออร์แกนิกดังกล่าวมีโรงงานบรรจุอยู่ที่เมือง Idyl ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส Solidus
Solutions มีการผลิตถาดกระดาษแข็งที่มีส่วนผสมจากเส้นใยของต้นมะเขือเทศขนาด 1.5, 3, 5 และ 10 กิโลกรัม และ
ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมีการผลิตถาดขนาดเล็กลงขนาด 250 และ 500 กรัม

แปลและเรียบเรียงโดยวิสะนี เหนือเมฆิน จากเรื่อง New packaging introduced from tomato plants
ที่มา: http://vegetablegrowersnews.com/news/new-packaging-introduced-tomato-plants/
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ฟิล์มปิดถาด
ช่วยคงความสดมะเขือเทศ
ส�ำหรับผลไม้ที่มีความบอบบาง การปิดผนึกด้านบนถาดบรรจุจะช่วยลดความเสียหายผลิตผลได้ บริษัท Holfeld
Plastics จึงได้พัฒนาและเปิดตัวฟิล์มที่สามารถปิดผนึกด้านบนถาดบรรจุมะเขือเทศเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยคงความสด
ให้มะเขือเทศ การปิดผนึกถาดบรรจุมะเขือเทศด้วยฟิล์มแทนการใช้ฝาปิดแบบเดิม ช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างชัดเจน
ส�ำหรับผลไม้ทุกชนิด เช่น สตรอว์เบอร์รี ราสเบอร์รี และผลเบอร์รีชนิดต่างๆ นอกจากนี้การเปลี่ยนมาใช้การปิดผนึกด้วย
ฟิล์มแทนฝาปิดยังตอบสนองแนวโน้มที่ต้องการลดน�้ำหนักและลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์
บริษัท HolfeldPlastics ผู้ผลิตพลาสติกที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนานวัตกรรมฟิล์มพลาสติกและวัสดุบรรจุภัณฑ์
ได้วางตลาดฟิล์มส�ำหรับใช้ปิดบนถาดบรรจุมะเขือเทศขนาดต่างๆ แทนการใช้ฝาปิด ต้นทุนแรงงานในโรงบรรจุจึงลดลงมาก
และใช้วสั ดุในการบรรจุลดลงด้วย นอกจากนีด้ ว้ ยความใส และปิดแน่นสนิทพอดี ช่วยให้แสดงตัวสินค้าได้ดบี นชัน้ วางจ�ำหน่าย
ทัง้ ยังสามารถปรับเปลีย่ นฉลากสินค้าแต่ละรายได้อย่างง่ายดาย การปิดผนึกด้วยความร้อนช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
ได้ถึง 25%  ถาดที่ใช้ผลิตจาก modified APET ออกแบบให้เหมาะสมต่อการปิดผนึกด้วยความร้อน เพื่อให้มั่นใจว่าจะปิด
ผนึกฝาปิดได้ทั้งแบบทั่วไป และฝาแบบลอกเปิดได้ง่าย (peelable) ทั้งนี้ด้วยการผลักดันจากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายผักและผลไม้สดที่จ�ำเป็นต้องลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ การใช้ฟิล์มลอกได้ปิดผนึกด้วยความร้อนตอบโจทย์นี้ได้
นอกเหนือจากช่วยรักษาความสดของผลิตผลตลอดอายุการเก็บ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานอื่นได้อีก
ด้วย เช่น การเจาะรูระบายอากาศ เพื่อป้องกันการเกิดหยดน�้ำสะสมในบรรจุภัณฑ์ การใช้ถาดปิดผนึกด้านบนด้วยฟิล์มเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมทั้งในแง่การใช้งานและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ ลดการใช้พื้นที่ในโรงเก็บ และลด
ปริมาณรถบรรทุกบนถนน นอกเหนือจากประโยชน์ด้านโลจิสติกส์ดังกล่าวมาแล้ว การใช้ฟิล์มแทนฝาปิดยังช่วยลดปริมาณ
บรรจุภัณฑ์ลง 21%
บริษัท HolfeldPlastics มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล ลดการใช้วัตถุดิบผลิตใหม่
จากอุ ต สาหกรรมปิโตรเคมี โดยการออกแบบรูปทรงบรรจุภัณ ฑ์ให้มีค วามแข็งแรงแทน ลดปริมาณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการใช้พื้นที่ในการขนถ่ายและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดน�้ำหนักบรรจุภัณฑ์ ซึ่งก็เป็น
ความต้องการส�ำคัญของผู้ค้าปลีกเช่นกัน
แปลและเรียบเรียงโดยพัชรนันท์ ปิ่นเพชรรัตน์ จากเรื่อง Fresh thinking in tomato packaging ที่มา:http://www.
freshplaza.com/article/106732 Fresh-thinking-in-tomato-packaging
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง
“การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ” ในระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. 2560  ณ อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุและบรรจุภัณฑ์กระดาษด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น น�้ำหนักมาตรฐาน ความต้านแรงดันทะลุ ความต้าน
แรงกด และการดูดซึมน�้ำของกระดาษ เป็นต้น เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ท�ำอยู่ในปัจจุบันได้
โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิชาการจากห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย โดย
คุณวิจติ ร รัตนถาวรกิติ ด้วยการฟังบรรยาย ชมการสาธิตการใช้เครือ่ งมือทดสอบ ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้เครือ่ งมือในห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนแบ่งกลุ่มกรณีศึกษาอีกด้วย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยยังคงได้รับการ
ตอบรับด้วยดีจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนเหมือนเช่นเคย

รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ
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Pack Print International 2017

เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน แพ็คพริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล งานแสดงสินค้าด้านการ
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์นานาชาติส�ำหรับทวีปเอเชีย ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งที่ 6 ครอบคลุมทุกภาคส่วนของบรรจุภัณฑ์และ
การพิมพ์ จากการใช้สถานที่จัดงานร่วมกับงาน ที-พลาส ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติส�ำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
และยาง ท�ำให้งานแสดงที่ส�ำคัญทั้งสองงานที่จัดขึ้นพร้อมกันใน ปีค.ศ.2017 นี้ เป็นการรวบรวมผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ที่ดีที่สุดด้านบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ พลาสติก และยาง มาไว้ด้วยกัน โดยการจัดงานร่วมกันของเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมการพิมพ์ไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ในงานนี้ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ การเผยแพร่งานบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์ การให้บริการข้อมูล
และค�ำปรึกษา  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมงานเป็นจ�ำนวนมาก
รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ

24

วารสารการบรรจุภัณฑ์
มกราคม - มีนาคม 2561
สร้างองค์กรแห่งปัญญา
สร้างคุณค่านวัตกรรม

ข่ า ว ศ บ ท.

PACKAGING
THAILAND

สัมมนา

เส้นทางเพื่อนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา เรื่อง เส้นทางเพื่อนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่
นักออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์รนุ่ ใหม่ ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs โดยให้ความรูถ้ งึ รูปแบบและข้อจ�ำกัด
ในการออกแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ออ่ นตัว ประเภทและสมบัตขิ องกระดาษแข็ง รวมทัง้ การออกแบบโครงสร้างและรูปแบบของ
กล่องกระดาษแข็งซึ่งนิยมใช้สูงสุดในการเป็นบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ และจะมีการขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลและสร้างเครือข่าย
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ วว. ในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.อรสา จิรภิญโญ และคุณมยุรี  
ภาคล�ำเจียก  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวน 200 ท่าน ในโอกาสนี้ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยขอขอบคุณวิทยากร
ทุกท่านที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้

รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ
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Food Pack Asia 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

:
:
:
:
:
:
:

2-5 March 2018
BITEC Bangkok,Thailand
DigiviewAdvertizing Group Co., Ltd.
+66 29679999   
+66 29373311
www.foodpackthailand.com
tpc.publication@gmail.com

ProPak Vietnam 2018
Date
Venue

: 20-22  March 2018
: Saigon Exhibition & Convention
Center (SECC) 799 Nguyen Van
Linh,District 7, Ho Chi Minh city
Organizer :   SES Vietnam Exhibition Services
Co., Ltd
Tel
: +84 8 3930 7618   
Fax
: +84 8 3930 7616
Website : www.vietallworld.com
Email
: propakvietnam@vietallworld.com

Thaifex-World Food Asia 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

: 31–3 June 2018
: IMPACT
:   InternationalKoelnmessePte Ltd
: +65 6500 6712
: +65 6294 8403
: www.worldoffoodasia.com
: l.how@koelnmesse.com.sg

Food & Hotel 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Contact
Email

:
:
:
:
:
:
:
:

ProPak Asia 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

: 13-16  June  2018
: BITEC Bangkok, Thailand
: UBM BES
: +66  2615 1255
: +66 2615 2991
: www.propakasia.com
:   piyaporn@besallworld.com

InterPlas Thailand 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

:   20-23 June  2018
: BITEC Bangkok, Thailand
: Reed Tradex
: +66  2686 7222
: +66 2686 7266
: www.interplasthailand.com
:   contactcenter@reedtradex.co.th

Manufacturing Expo 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Website
Email

26

:   20-23 June  2018
: BITEC Bangkok, Thailand
: Reed Tradex
: +66  2686 7299
: www.manufacturing-expo.com
:   manufacturing-expo@reedtradex.
co.th

6–8 June  2018
MEP at Mindama,Yangon
UBM Myanmar
+95.1512.887
+95.1513.519
foodandhotelmyanmar.com
Mr. Fraser Hawkes
fhawkes@oesallworld.com

Tokyo Pack 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website

:
:
:
:
:
:

2–5 October  2018
Tokyo Big Sight East Hall 1-6
Japan Packaging Institute
+81-3-3543-1189
+81-3-3543-8970
www.tokyo-pack.jp
รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ
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บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ�ำกัด
68 ม.3 ถ.เลียบคลองแคราย  ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74110
โทร : 0 3441 9333
แฟกซ์ : 0 3447 2063   
ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง

บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จ�ำกัด
68/1 ม.3 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74110
โทร : 0 3447 6090
แฟกซ์ : 0 3447 2063  
ผลิต Retort pouch

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จํากัด
56 ซ.บางกระดี่ 16 แขวงแสมด�ำ 
เขตบางขุนเทียน กทม 10150
โทร : 0 2452 1291
แฟกซ์ : 0 2452 1659-60
ผลิตบรรจุภัณฑ์, แผ่นกระดาษลูกฟูก

•

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จ�ำกัด
129 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.36
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  24180
โทร : 0 3857 1488   
แฟกซ์ : 0 3857 1499-50
ผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

บริษัท สยามเฟล็กซ์แพค จ�ำกัด
303 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย กม.4
ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0 4421 2551
แฟกซ์ : 0 4421 2277
ผลิตถุงกระสอบจัมโบ้

บริษัท รุ่งพัฒนา อิมปอร์ต
พื้นที่โฆษณา
เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด
ขนาด 2.3 x 2 นิ้ว
โทร : 0 2898 3104-5
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
แฟกซ์ : 0 2898 4852
กรุณาติดต่อ ละออ เซี่ยงหวอง
จ�ำหน่ายสารดูดความชื้น SILICA GEL,
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
MOLECULAR SIEVE, ผลิตภัณฑ์ดูดซับ โทร : 0 2579 1121-30 ต่อ 3208
น�้ำมัน OIL ABSORBENT,
แฟกซ์ : 0 2579 7573
กาวตะปู MAXBOND

•

•

•

•

บริษัท บุญทรี ฟู้ด จ�ำกัด
134 ซ.บางบอน 5 ซอย 5
แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร :   086 5446878 (มือถือ)
แฟกซ์ :  -      
รับจ้างบรรจุสินค้า

•

บริษัท สยาม เฟล็กซิเบิ้ล อินดัสตรี้
จ�ำกัด
12/3 ม.4 ถ.พระราม 2 ต.นาดี
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 0 3485 1349  
แฟกซ์ : 0 3486 1350
ผลิตถุงซิป, ถุงพลาสติก
ห่ออาหาร

•

•

ข่าวดี ส�ำหรับท่านผู้ประกอบการทุกท่านที่รักสิ่งแวดล้อม
วารสารการบรรจุภัณฑ์ได้เปิดคอลัมน์มุมสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อท่าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม อาทิ
สินค้าตัวใหม่ที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลง (reduce)
บรรจุภัณฑ์สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reuse)
บรรจุภัณฑ์ที่น�ำกลับมาแปรใช้ใหม่ (recycle)
ผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ส�ำหรับเติม (refill)
กระบวนการผลิตและอื่น ๆ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เจตนารมณ์ของท่านทีใ่ ส่ใจกับปัญหาสิง่ แวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์การบรรจุหบี ห่อไทย ได้ตระหนักเป็นอย่างดี
จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านลงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในคอลัมน์นี้
สนใจรายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่  :  ละออ  เซี่ยงหวอง  
โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 3208, 3209  และ 086 546 6114  E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

•
•
•
•
•
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Mocon instruments provide answers for
production, development and quality control.

Only MOCON systems comply with the following standards :
OXYGEN TRANSMISSION RATE
l ASTM D-3985 films
l ASTM F-1927 films
l ASTM F-1307 packages
l DIN 53380 films
l JIS K-7126 films
l ISO CD 15105-2

WATER VAPOR TRANSMISSION RATE
l ASTM F-1249
l TAPPI T557
l JIS K-7129

Touch Screen

AUTOMATIC PERMEATION Testing Systems
l Ox-Tran 2/22
l AQUATRAN

Package Testing

l PERMATRAN-W 3/34
l PERMATRAN-C 4/41

Oxygen/Water Vapor Transmission Rate Test Systems
7 independently operated test cells

LOW COST Permeation Testing Systems

Oxygen Headspace and OTR for PERFORATED FILM with Optical Fluorescence Technology

For more information, please contact :

BOW COMMERCIAL CO.,LTD.

165/9 MOO 2, BANGKHUWIANG, BANGKRUAI, NONTHABURI 11130
Tel : (66 2) 0768100 Fax : (66 2) 0763100
E-mail : bowcenter@bowcommercial.com

