สารบัญ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

คุยกันฉันมิตร
วารสารการบรรจุภณ
ั ฑ์ฉบับนี้ คณะผูจ้ ดั ท�ำน�ำเสนอเนือ้ หาสาระ
เกีย่ วกับ “บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั่ ยืน” เริม่ ด้วยเรื่องเด่น “จับตามองแนวโน้ม
บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2017” น�ำเสนอแนวทางในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืนของสังคม รายงานพิเศษ “ฉลาก... เพื่อ
สิ่งแวดล้อม” น�ำเสนอแนวทางในการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อลด
ผลกระทบของการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม ติดตามเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ต่างประเทศที่น่าสนใจ อาทิ การสร้างจุดขายให้กับการ
ใช้งานพลาสติกรีไซเคิล กระเปาะบรรจุครีมโกนหนวดปลอดขยะเหลือทิง้
พร้ อ มสะดวกใช้ แ ละพกพาขึ้ น เครื่อ งบิ น ได้ ขวดน�้ ำ ยาซั ก ผ้ า ใช้
HDPE รีไซเคิล 15% กระป๋องรักษ์โลก ถุงอาหารสัตว์เลี้ยง
ผลิตจาก PE ที่ได้จากอ้อย กระปุกเครื่องส�ำอางผลิตจาก PP
รีไซเคิล 100% เป็นต้น และติดตามคอลัมน์ศัพท์นี้มีความหมาย
น�ำเสนอความหมายของ Reduce, Reuse, Recycle คณะผู้จัดท�ำ
ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ด้วยกันค่ะ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากวารสารฉบับนี้อย่างสูงสุด
คณะผู้จัดท�ำ

6จับตามองแนวโน้
เรื่องเด่น
มบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
l

ในปี ค.ศ. 2017

				10
				 l

15

รายงานพิเศษ
ฉลาก... เพื่อสิ่งแวดล้อม

ศัพท์นี้มีความหมาย

16
ก้าวทันเทคโนโลยี
การสร้างจุดขายให้กับการใช้งานพลาสติกรีไซเคิล
l

กระเปาะบรรจุครีมโกนหนวดปลอดขยะเหลือทิ้ง
พร้อมสะดวกใช้และพกพาขึ้นเครื่องบินได้
l ขวดน�้ำยาซักผ้าใช้ HDPE รีไซเคิล 15%
l กระป๋องรักษ์โลก
l ถุงอาหารสัตว์เลี้ยงผลิตจาก PE ที่ได้จากอ้อย
l กระปุกเครื่องส�ำอางผลิตจาก
PP รีไซเคิล 100%
l

22ศบท. เยีน�ำ่ยผูมชม้ประกอบการ

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

SMEs เยี่ยมชมบริษัท
					 รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ�ำกัด
และบริษัทบุญทรีฟู้ด จ�ำกัด

คณะผู้จัดท�ำ 

l

สักขี แสนสุภา, พัชทรา มณีสินธุ์, จีระวรรณ สุทธิลักษณ์,
พัชรนันท์  ปิ่นเพชรรัตน์, 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.)

l

23

ข่าว ศบท.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ
l การฝึกอบรม
เรื่อง Food Packaging Technology
l เจ้าหน้าที่ประเทศฟิลิปปินส์
เยี่ยมชมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
l นิทรรศการ ProPak Asia 2017

26
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จับตามองแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
ในปี ค.ศ. 2017

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ประกอบการมักมุ่งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และ
ประสบการณ์ของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความส�ำคัญกับบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ขยะจ�ำนวนมากเกิดจาก
บรรจุภณ
ั ฑ์เหลือทิง้ ส่วนใหญ่ถกู ก�ำจัดโดยขนส่งไปฝังกลบทีบ่ อ่ ขยะ นีค่ อื เหตุผลว่าท�ำไมบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั่ ยืนจึงได้รบั ความสนใจ
เป็นอย่างสูง ผูผ้ ลิตก�ำลังหาทางเลือกในการน�ำวัสดุและวิธกี ารผลิตอย่างยัง่ ยืนมาใช้ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ส่งผลกระทบ
ต่อโลกของเราให้น้อยที่สุด
จับตามองแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2017
1. ฉลากสินค้าต้องให้ข้อมูลรายละเอียดในการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังใช้งาน
ขั้นตอนแรกคือ ฉลากสินค้าต้องให้ข้อมูลในการจัดการบรรจุภัณฑ์ภายหลังการใช้ และระบุให้ชัดเจนว่า
การกระท�ำดังกล่าวมีสว่ นช่วยสร้างสังคมยัง่ ยืนได้อย่างไร (ถ้ามีการกล่าวอ้าง) การให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ขอ้ มูล
แก่ผบู้ ริโภคในการรีไซเคิลหรือก�ำจัดบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างถูกวิธี ฉลากทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนจะช่วยให้ผบู้ ริโภคมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
เช่น ถ้าบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้เป็นพลาสติกทีส่ ามารถย่อยสลายได้ ผูผ้ ลิตจะต้องสือ่ สารให้ผบู้ ริโภคทราบถึงเงือ่ นไขหรือสภาวะทีจ่ ะ
ท�ำให้เกิดการย่อยสลายได้จริง ความซื่อสัตย์จริงใจต่อผู้บริโภคน�ำไปสู่ความยั่งยืนของการด�ำเนินธุรกิจ

ที่มา: http://www.arborteas.com/pages/Compostable-Packaging.html
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ที่มา: http://www.thepaperstory.co.za/2013/12/innovative-new-labels-make-recycling-easier-for           customers/
2. บรรจุภัณฑ์ที่มีน�้ำหนักลดลงก�ำลังมาแรง
แนวคิด “บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ นี ำ�้ หนักลดลง” ก�ำลังได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีประโยชน์หลายประการ
เช่น ใช้วัสดุน้อยกว่าในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างขนส่ง ลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์
ที่ส่งไปท�ำการฝังกลบ อย่างไรก็ตามข้อเสียเพียงอย่างเดียวของบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้ำหนักลดลงคือ อัตรารีไซเคิลบรรจุภัณฑ์
ใช้แล้วจะลดลง ท�ำให้ลดแรงจูงใจในการรีไซเคิล

ที่มา: http://www.packagingstrategies.com/articles/86774-lightweight-packaging-to-boost-  
                  consumption-of-plastics-in-the-us

วารสารการบรรจุภัณฑ์
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สร้างองค์กรแห่งปัญญา
สร้างคุณค่านวัตกรรม
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3. เพิ่มปริมาณการใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้
หนทางที่ง่ายที่สุดที่จะท�ำให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น มีผลกระทบกับโลกน้อยที่สุดคือ การผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่ท�ำจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ เช่น กระดาษแข็ง กระดาษ พลาสติกประเภทที่รีไซเคิลได้ ฯลฯ ปรึกษาผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อ
เลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการใช้งานและต้นทุนการผลิตก่อนสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เราสามารถ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการรีไซเคิลได้

ที่มา: https://carleton.ca/fmp/our-services/maintenance-services/waste-and-recycling/
4. บรรจุภัณฑ์รับประทานได้
“บรรจุภัณฑ์รับประทานได้” เป็นแนวคิดที่ต้องการก�ำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ให้หมดไป และเป็นความพยายามของ
ผู้ประกอบการ 2-3 ราย ที่ต้องการลดขยะทั้งหมดที่เกิดจากพลาสติกและกระดาษ จะเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ขนาดไหน
ถ้าเราสามารถรับประทานบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั้ หมดทีม่ ากับผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตามมีความท้าทายหลายประการทีเ่ กิดขึน้ ตามมา
เช่น ปัญหาด้านการขนส่งขนถ่าย เนือ่ งจากบรรจุภณ
ั ฑ์อาจแตกหักเสียหาย ปัญหาด้านการตลาด เช่น ลูกค้ารูส้ กึ ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีร่ บั ประทานได้นนั้ ไม่ถกู สุขลักษณะ เป็นต้น การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทรี่ บั ประทานได้ปริมาณมากในเชิงพาณิชย์ ยังคงอยูใ่ นขัน้ ตอน
เริ่มต้นแต่ก็คาดว่าจะไปได้ดี

ที่มา: http://www.packaginginnovation.com/eco-packaging/edible-packaging-eat                        your-food-package/
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5. ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้พอดีกับสินค้าที่บรรจุ
จากค�ำถามที่ว่า “คุณใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กหรือไม่?” แม้ว่าจะมีช่องว่าง
เพียงเล็กน้อยเหลืออยู่ภายหลังการบรรจุ นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณก�ำลังใช้วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์มากเกินความจ�ำเป็น
เพื่อสร้างสิ่งที่กลายเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ตามมา การแก้ไขปัญหาดังกล่าวท�ำได้โดยท�ำงานร่วมกับผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์
เพือ่ ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ กี ารปรับขนาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิด เพือ่ ลดขนาดและวัสดุทใี่ ช้ เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ รียบง่าย
สวยงาม และออกแบบตามขนาดทีต่ อ้ งการ เลิกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ขี นาดใหญ่เกินไปก่อนทีล่ กู ค้าจะสังเกตเห็นว่าสินค้าของคุณ
คุ้มค่าขนาดไหน
[Bottle]
Resin of container:
56% reduction
CO2 emissions:
55% reduction
       (per one load)
[Refill]
Resin of container:
35% reduction
CO2 emissions:
35% reduction
       (per one load)

ที่มา: http://www.kao.com/jp/en/corp_csr/eco_activities_01_05.html.
ในปี ค.ศ. 2017 จะสังเกตเห็นแนวโน้มส�ำคัญหลายอย่างที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลก
แนวโน้มเหล่านี้นับเป็นความท้าทายใหม่ของผู้ประกอบการและแสดงถึงความต้องการของผู้บริโภค ท�ำให้น่าจะเห็นผู้ผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์สร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่ ามารถเปลีย่ นอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลกในปี ค.ศ. 2017  การสร้างตราสินค้า  ตัวอักษร
และโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์จะมีเอกลักษณ์มากขึน้ เพือ่ สนับสนุนอัตลักษณ์แบรนด์และช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
จะฉลาดและแอกทีฟมากขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์สินค้า
ที่จ�ำหน่ายออนไลน์ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมตราสินค้าให้ดึงดูด
ลูกค้าได้
แปลและเรียบเรียงโดย พัชรนันท์ ปิ่นเพชรรัตน์ จากเรื่อง 5 sustainable packaging trends to watch in 2017.
http://www.beveragedaily.com/Processing-Packaging/5-sustainable-packaging-trends-to-watch-in-2017.
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ฉลาก... เพื่อสิ่งแวดล้อม
โดยทั่วไป ฉลากสินค้าท�ำหน้าที่แจ้งข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ดึงดูดใจผู้ซื้อ และส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม
ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์และปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการน�ำบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
มาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยลดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ด้วยการให้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้แก่ผู้บริโภค
สัญลักษณ์ที่ช่วยในการคัดแยกและจัดการบรรจุภัณฑ์ หรือ สัญลักษณ์ “รีไซเคิล”
เพื่อช่วยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการคัดแยก รวบรวม และจัดการกับบรรจุภัณฑ์ภายหลังการใช้งาน
โดยเฉพาะการหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือรีไซเคิล (recycle) จึงมีการพิมพ์สัญลักษณ์รีไซเคิลสากลที่รู้จัก
กันทั่วไป ที่มีลักษณะของลูกศรต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการใช้สัญลักษณ์ที่รูปแบบ
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น สัญลักษณ์รีไซเคิลของไต้หวัน  มีลักษณะลูกศรต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 1 เป็นต้น
นอกจากนี้ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งมีหลายประเภทและมีวิธีจัดการที่แตกต่างกัน จึงจ�ำเป็นต้องระบุชนิดของพลาสติก
ไว้ดว้ ย ดังรูปที่ 2 ซึง่ แสดงสัญลักษณ์ระบุชนิดพลาสติกทีแ่ นะน�ำให้ใช้ในประเทศไทย (มอก. 1310) การแสดงสัญลักษณ์ดงั กล่าว
จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกประเภทบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง และบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทจะถูกรวบรวมเพื่อจัดการ
หรือหมุนเวียนเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้อย่างถูกต้อง บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่หมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้
จึงควรแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวบนบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าจะไม่ได้มีกฎหมายบังคับให้ระบุก็ตาม ในขณะเดียวกันถ้าบรรจุภัณฑ์
มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการหมุนเวียนภายหลังการใช้อาจมีการแสดงร้อยละของส่วนผสมที่ท�ำจากวัตถุดิบ
ที่ใช้แล้วไว้ด้วย

universal recycling symbol Taiwan recycling symbol

50% recycled material

รูปที่ 1 ตัวอย่างสัญลักษณ์ “รีไซเคิล” รูปแบบต่าง ๆ
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ที่มา: มอก 1310
			

รูปที่ 2 สัญลักษณ์ระบุชนิดพลาสติก
ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label)
ฉลากเขียว เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� หน้าทีอ่ ย่างเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สินค้าและบริการหลายประเภท เช่น กระดาษ สบู่ ตูเ้ ย็น หลอดไฟฟ้า
บริการซักแห้ง เป็นต้น โดยยกเว้น ยา เครื่องดื่ม และอาหาร เพื่อเป็นการน�ำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการ
เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสินค้าของตน เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง
แนวคิด Eco-label เริม่ มีการใช้ครัง้ แรกในประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2520 โดยมีสญ
ั ลักษณ์ทเี่ รียกว่า “Blue Angel”
ดังรูปที่ 3  ปัจจุบนั มีประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทัว่ โลก ได้จดั ท�ำโครงการฉลากเขียวขึน้ ส�ำหรับประเทศไทย ได้มกี าร
ริเริ่มโครงการฉลากเขียวขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 ในปัจจุบันมีการออกข้อก�ำหนดของสินค้าและบริการที่สามารถ
ขึ้นทะเบียนฉลากเขียวแล้วมากกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ตู้เย็น
สี เครื่องสุขภัณฑ์ ถ่านไฟฉาย เครื่องปรับอากาศ กระดาษ สเปรย์ สารซักฟอก ก๊อกน�้ำและอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ คอมพิวเตอร์
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย ฉนวนกันความร้อน มอเตอร์   ผลิตภัณฑ์ท�ำจากผ้า ฉนวนยางกันความร้อน บริการซักน�้ำและ
บริการซักแห้ง แชมพู ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดถ้วยชาม น�้ำมันหล่อลื่น เครื่องเรือนเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากไม้ยางพารา
บัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์  สบู่ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดพืน้ ผิว ผลิตภัณฑ์ลบค�ำผิด เครือ่ งถ่ายเอกสาร สถานีบริการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
เครื่องเขียน ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สีเคลือบ กระเบื้องมุงหลังคา รถยนต์นั่ง เครื่องรับโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ
เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง แผ่นอัดส�ำหรับงานอาคารตกแต่ง และอุตสาหกรรม
เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ฉนวนกระดาษกันความร้อน ตลับหมึกอิงค์เจ็ท
วัสดุตกแต่งผนังภายในอาคาร บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เตาแก๊ส บรรจุภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น
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ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการออกข้อก�ำหนดจะแตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะค�ำนึงถึง
l การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทัง
้ ทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่ และไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
l การลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทั้งขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การบริโภค และการก�ำจัดทิ้งภายหลังการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
l การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือการหมุนเวียนกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (recycle) ของของเสียทัง
้ ทีเ่ ป็นพิษ
และไม่เป็นพิษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลากเขียวติดต่อ ฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม หรือฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รูปที่ 3 ตัวอย่างฉลากเขียว (Eco-labels) ที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ

รูปที่ 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากเขียว
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ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint label)
คาร์บอนฟุตพริ้นท์   หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment : LCA) ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน
และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยค�ำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไร ตัง้ แต่กระบวนการหาวัตถุดบิ
การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการก�ำจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นฉลาก
ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถท�ำการประเมินและด�ำเนินการ
ออกฉลากได้ 2 แบบ คือ ฉลากแบบที่ 1 ได้จากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทัง้ วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Cradle
to Grave) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งาน ตลอดจนการก�ำจัดของเสียที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีกระบวนการซับซ้อน และใช้เวลานานกว่าการออกฉลากแบบที่ 2   ซึ่งได้จากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เฉพาะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (Gate to Gate) เท่านั้น
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นฉลากน้องใหม่เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรก
ทีเ่ ริม่ มีการใช้ฉลากแสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission label) แสดงบนผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท
อาทิ มันฝรัง่ ตรา Walkers และ น�ำ้ ผลไม้ตรา Innocent ตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 นอกจากนีบ้ ริษทั เทสโก้ ซึง่ เป็นผูค้ า้ ปลีก
รายใหญ่ได้เริ่มโครงการติดฉลากแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเองทั้งหมด 20 รายการ
ได้แก่ มันฝรั่งอบกรอบ น�้ำส้ม สารซักฟอก และหลอดไฟฟ้า ก่อนแพร่หลายไปในทวีปยุโรป  และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
โดยมีเป้าหมายในการให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถมองเห็นและเข้าใจได้งา่ ย ว่าสินค้าแต่ละชนิดเป็นทีม่ าของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ในกระบวนการผลิต ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากน้อยเพียงใด และช่วยให้ขอ้ มูลแก่ผบู้ ริโภคในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ประเทศเกาหลีเริ่มใช้ฉลากคาร์บอนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2551 ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการรณรงค์ให้ใช้อย่างจริงจังในปี
พ.ศ. 2552 โดยมีสินค้ามากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกวางตลาดตั้งแต่ปลายปี
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นหลายรายได้มีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของตน เช่น บริษัท Sapporo
Breweries Ltd. เปลี่ยนมาใช้กระป๋องเบียร์ที่ลดปริมาณอะลูมิเนียมลง ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
2 กรัม จากทัง้ หมด 161 กรัม บริษทั Dai Nippon Printing Co., Ltd. ได้เปลีย่ นมาใช้ถงุ บรรจุอาหารฆ่าเชือ้ ได้ (retort pouch)
ที่ผลิตจากวัสดุชนิดใหม่ที่ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึงร้อยละ 30 ตัวอย่างฉลากคาร์บอนของประเทศต่างๆ
แสดงดังรูปที่ 5
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการฉลากคาร์บอน
ในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ดังรูปที่ 6 แสดงภาพฉลากคาร์บอนของไทย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
ที่ได้รับฉลากคาร์บอนแล้วหลายราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพี น�้ำผลไม้ทิปโก้ ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราหงษ์ทอง
น�้ำยาล้างจานซันไลต์ เป็นต้น ส�ำหรับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนของไทย ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ download
แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.tgo.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

วารสารการบรรจุภัณฑ์
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สร้างองค์กรแห่งปัญญา
สร้างคุณค่านวัตกรรม
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รูปที่ 5 ตัวอย่างฉลากคาร์บอนที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

รูปที่ 6 ตัวอย่างฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของไทยและตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์. 2560. http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/products_is/products_is.pnc.
Retrieved on 15 May, 2017.
ส�ำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก.1310. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส�ำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่.
กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม.
Thai Green Label Scheme. 2017. http://www.tei.or.th/greenlabel/thcategories.html. Retrieved on 15
May, 2017.
เรียบเรียงโดย พัชทรา มณีสินธุ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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แนวทางการจัดการปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลัก 3R

R-Reduce “ลดลง”
“ลดลง” ครอบคลุมการลดลงของวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต และลดการ
ใช้งานของบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ ใช้กระป๋อง/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก ทีม่ ผี นังบางลง ใช้อะลูมเิ นียม
ฟอยล์ทมี่ คี วามหนาลดลง เป็นต้น ลดปริมาณขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ทำ� ได้โดย ไม่ซอื้ สินค้าทีใ่ ช้บรรจุภณ
ั ฑ์
มากเกินความจ�ำเป็น สินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ารวมถึง
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าแบบใช้แล้วทิ้ง เช่น
ช้อน ส้อม จานพลาสติก เป็นต้น ลดการใช้ถุงที่ท�ำจากพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าบรรจุสินค้าแทน
เลือกซื้อสินค้าชนิดเข้มข้นหรือขนาดใหญ่ เช่น 500 มิลลิลิตรแทน 100 มิลลิลิตร เนื่องจาก
ใช้วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการบรรจุในปริมาณที่เท่ากัน เป็นต้น    

R-Reuse “ใช้ซ�้ำ”
“ใช้ซำ�้ ” เป็นการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า เพือ่ ลดปริมาณขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ ลดการใช้วตั ถุดบิ
หรือทรัพยากรใหม่ โดยการน�ำมาใช้งานอีกครัง้ ได้แก่ เลือกซือ้ สินค้าทีบ่ รรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
เติมใหม่ได้ ขวดพลาสติกใช้แล้วสามารถน�ำมาใช้ครอบพืชผักกันศัตรูพืชได้ กระดาษ A4
ใช้งานทั้งสองหน้า ถุงหูหิ้วจากพลาสติกใช้แล้วน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ เลือกซื้อสินค้าที่บรรจุขวดแก้ว
ใช้ซำ�้ ได้แทนการใช้ขวดแก้วใช้ครัง้ เดียว น�ำกล่องโลหะบรรจุคกุ กีไ้ ปบรรจุอปุ กรณ์เย็บปักถักร้อย
หรืออื่นๆ เป็นต้น
R-Recycle “การรีไซเคิลหรือหมุนเวียนกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่”
การน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้แล้วหรือขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ไปแปรรูปใหม่ดว้ ยกระบวนการทีเ่ หมาะสม ควรเริม่ จากการให้ความรูก้ บั
ผูบ้ ริโภคในเรือ่ งชนิดวัสดุทสี่ ามารถรีไซเคิลหรือหมุนเวียนกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ
ฯลฯ การคัดแยกบรรจุภณ
ั ฑ์และการท�ำความสะอาดก่อนการรีไซเคิลเพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการรีไซเคิล นอกจากช่วยลด
ปริมาณขยะแล้ว การรีไซเคิลยังช่วยลดการใช้พลังงานและ
ลดมลพิษสิง่ แวดล้อมเช่น เศษกระดาษสามารถน�ำไปรีไซเคิล
เป็ น เยื่ อ กระดาษผลิ ต เป็ น แผ่ น กระดาษ ถุ ง กระดาษ
กล่องกระดาษได้ใหม่ บรรจุภัณฑ์แก้วพลาสติกหรือโลหะ
ใช้ แ ล้ ว น� ำ มาหลอมใหม่ ก ่ อ นขึ้ น รู ป ใหม่ เ ป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์
รูปแบบเดิมหรือรูปแบบอื่นเพื่อใช้งานได้อีกครั้ง เป็นต้น                                 
แปลและเรียบเรียงโดย พัชรนันท์ ปิ่นเพชรรัตน์ จากเรื่อง Scott, N., 2012. Reduce Reuse Recycle. Devon: Green
Books Ltd., 96 p.
วารสารการบรรจุภัณฑ์
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สร้างองค์กรแห่งปัญญา
สร้างคุณค่านวัตกรรม
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การสร้างจุดขายให้กับ

การใช้งานพลาสติกรีไซเคิล
การบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณ ฑ์
เป็นแนวทางหนึง่ ทีใ่ ช้ในการสร้างจุดขายของสินค้า แต่สำ� หรับ
พลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิล เช่น rPET และ rHDPE
เราจะบอกเล่าเรื่องราวอย่างไร เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้
ได้มาจากบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท ที่รวบรวมมาจาก
ทั้งบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมไว้ที่บ่อขยะชุมชน
เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง ท�ำให้ไม่สามารถสอบกลับ
แหล่งที่มาได้ ดังนั้นผู้ผลิตจ�ำเป็นต้องมีแนวทางที่เหมาะสม
ในการสื่อสารกับผู้บริโภค ในขณะที่การใช้วัตถุดิบที่ได้จาก
การรีไซเคิลเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ผลิต
ส่วนใหญ่ก็มีเป้าหมายที่ต้องการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการ
เพิ่มปริมาณการใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์
แล้วผู้ผลิตควรสร้างจุดขายของสินค้าของตนอย่างไร
ตัวอย่างหนึง่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จของบริษทั Terracycle
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเก็ บ รวบรวมและจั ด การขยะใช้ แ ล้ ว ทิ้ ง
ประเภทต่างๆ ซึง่ มีทมี่ าหลากหลาย ด้วยการบอกเล่าเรือ่ งราว
ทีม่ าของพลาสติกแทนทีจ่ ะบอกว่า ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
นี้ มี ส ่ ว นประกอบของพลาสติ ก หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้ จ ากการ
รีไซเคิล (recycled materials) ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงหรือ
ท�ำให้ผู้บริโภคสนใจซื้อสินค้าได้ กลับเลือกใช้ “storied
plastics” หรือพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งน�ำมาผ่านกระบวนการ
รีไซเคิลแยกตามประเภทและแหล่งที่มา เช่น พลาสติกที่
ได้จากพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งตามชายหาด (recycled beach
plastic) และพลาสติกทีไ่ ด้จากบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งส�ำอางใช้แล้ว
(recycled cosmetic packaging) เป็นต้น ซึ่งนอกจาก
จะสื่อถึงที่มาของวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยดึงดูดความสนใจให้กับ
ผู้บริโภคด้วย
อย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างสีเขียวระหว่างการเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้บริโภคไปสู่การปฏิบัติจริง แม้ว่าผู้บริโภคมี
แนวโน้มที่จะสนับสนุนสินค้าและผู้ผลิตที่ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ราคาก็เป็นอุปสรรคส�ำคัญ

เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนั้นมีราคาสูงขึ้น แม้ว่าผู้บริโภคต้องการเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและสร้างความยั่งยืน แต่กระบวนการ
ผลิตกลับผลักดันให้มรี าคาสูงขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้ธรุ กิจเพือ่ ความ
ยั่งยืนประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้
ผูบ้ ริโภคเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เพือ่ ความยัง่ ยืนนัน้ มีสมบัตเิ ทียบเท่า
หรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปทั้งในแง่การใช้งาน ความรู้สึก
และประโยชน์ต่อสังคม
ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ส่ ว นมากที่ มี ก ารใช้
พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งมารีไซเคิล มีการใช้ความเป็นมาของ
พลาสติก เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างและความพรีเมียม
ให้กบั ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า เพือ่ ให้สามารถสอบย้อนกลับ
ไปยั ง แหล่ ง ที่ ม าของส่ ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บรรจุภัณฑ์ได้ นับเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล
ต่อผู้บริโภคในปัจจุบันที่มองหาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ภายใต้
เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ในขณะที่ผู้บริโภคก�ำลังมองหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
ตราสินค้าให้ยงั่ ยืนและด�ำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรด้วยการใช้
“storied plastic” แม้วา่ การรีไซเคิลเป็นสิง่ ทีเ่ ข้าถึงและเข้าใจ
ได้ง่ายที่สุดในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และผู้บริโภคส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล แต่กลับมีความสนใจ
ไม่มากในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
วัตถุดิบรีไซเคิล ดังนั้น “storied plastic” หรือพลาสติก
ที่มีเรื่องราวและที่มา จะช่วยสร้างจุดขายให้กับตราสินค้าได้

แปลและเรียบเรียงโดย วิสะนี เหนือเมฆิน จากเรื่อง What story does your recycled plastics tell consumer?.
http://www.packagingdigest.com/sustainable-packaging/what-story-does-your-recycled-plastics-tellconsumers-2017-05-12, May 2017.
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กระเปาะบรรจุครีมโกนหนวดปลอดขยะเหลือทิ้ง

พร้อมสะดวกใช้และพกพาขึ้นเครื่องบินได้

ทีผ่ า่ นมาการใช้ฟลิ ม์ ละลายน�ำ้ ได้ (dissolvable film)
บรรจุสินค้าในปริมาณพอดีส�ำหรับใช้ครั้งเดียว นิยมใช้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกายและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เช่น แชมพู น�้ำยาล้างจานและผงปรุงรสเท่านั้น แต่ปัจจุบัน
ครีมโกนหนวดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้น�ำฟิล์มดังกล่าว
มาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน นับเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่ง
ในแวดวงบรรจุภัณฑ์
บริ ษั ท Pacific Shaving วางตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์
ครีมโกนหนวด “Single Use Minis Shaving Cream”
ด้วยแนวคิดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ซึ่งกล่าว
ได้ว่าเป็นก้าวส�ำคัญของนวัตกรรมครีมโกนหนวดนับตั้งแต่
ยุคทศวรรษ 1970 ทีเ่ จลโกนหนวดถูกวางจ�ำหน่ายเป็นครัง้ แรก
ในโลก โดยครีมจะถูกบรรจุดว้ ยฟิลม์ ละลายน�ำ้ ได้ จากวัตถุดบิ
เกรดที่ใช้กับอาหารได้ จาก MonoSol LLC ในลักษณะเป็น
กระเปาะเล็กๆ (pod) เพือ่ ใช้งานเพียงครัง้ เดียว ด้วยรูปลักษณ์
ทีแ่ ตกต่างจากทีค่ นุ้ เคย  ใช้งานได้งา่ ยเพียงน�ำไปจุม่ ในน�ำ้ อุน่
แล้วถูด้วยฝ่ามือ เนื้อฟิล์มจะละลายน�้ำและเหลือเพียงครีม
โกนหนวดที่สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยเหตุนี้จึงปราศจาก
ขยะบรรจุภัณฑ์เหลือทิ้งโดยสิ้นเชิง
บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นถุงซิปตั้งได้ เป็นฟิล์มประกบ
ของ PET และ LLDPE ที่ป้องกันการซึมผ่านของไอน�้ำได้ดี
บรรจุครีมโกนหนวดได้ 40 ชิ้น โดยบริเวณก้นถุงเป็นฟิล์มใส
ท�ำให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน อ�ำนวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์ทเี่ หลืออยู่ มีนำ�้ หนักเบา สามารถ
เปิด-ปิดใหม่ได้ และมีขนาดกะทัดรัดไม่เปลืองที่ จึงเหมาะสม

อย่างยิ่งส�ำหรับพกพาติดตัวระหว่างเดินทาง นอกจากนี้
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยังสอดคล้องกับ
ข้ อ ก� ำ หนดของหน่ ว ยงานรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นการ
ขนส่งของสหรัฐอเมริกา เรื่องปริมาณการพกพาของเหลว
และของใช้ส่วนตัวขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า
จะสามารถพกพาผลิตภัณฑ์ครีมโกนหนวดดังกล่าวใส่ใน
กระเป๋าถือขึน้ เครือ่ งผ่านจุดตรวจก่อนขึน้ เครือ่ งได้อย่างหมด
ความกังวล
ไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบให้พกพาได้สะดวก
ระหว่างเดินทาง แต่ครีมโกนหนวดดังกล่าวยังใช้งานทั่วไป
ในครัวเรือนได้เช่นกัน โดยเน้นจุดขายด้านความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงใจผู้บริโภคที่มีส�ำนึกของการรักษา
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่ก่อให้เกิดขยะ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ หลื อ ทิ้ ง อี ก ทั้ ง ปริ ม าณโดยน�้ ำ หนั ก ของ
ครีมโกนหนวดและบรรจุภัณฑ์ของ Single Use Minis
Shaving Cream ต่อการใช้หนึง่ ครัง้ เมือ่ เทียบกับครีมโกนหนวด
บรรจุกระป๋องสเปรย์ทั่วไปก็ถือเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น การใช้ครีมโกนหนวดดังกล่าว จึงลดปริมาณการใช้
วัสดุบรรจุภัณฑ์โดยปริยาย ซึ่งน�ำไปสู่การลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทปี่ ล่อยสูบ่ รรยากาศในระหว่างการขนส่ง
และจ�ำหน่ายสินค้าอีกด้วย อย่างไรก็ตามลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มนี้จะต้องจ่ายแพงขึ้น เนื่องจากครีมโกนหนวดดังกล่าว
มี ร าคาแพงกว่ า ครี ม โกนหนวดที่ บ รรจุ ก ระป๋ อ งสเปรย์
ทั่วไป
บริษทั Pacific Shaving ออกแบบกราฟิกบรรจุภณ
ั ฑ์
ชั้นนอกให้สื่อสารถึงนวัตกรรมควบคู่กับความสวยงามและ
ความทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลิ่นอายของความ
ร่วมสมัยกับสินค้าที่วางจ�ำหน่ายในร้านขายยาในยุคก่อน
ที่จ�ำหน่ายโดยเภสัชกร ผลิตภัณฑ์ครีมโกนหนวด “Single
Use Minis Shaving Cream” นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ยังไม่เคยมีการบรรจุและใช้งานมาก่อน แต่คาดว่าครีมโกนหนวดนี้
จะจุดกระแสให้ผคู้ นเปลีย่ นวิธกี ารโกนหนวดมาใช้วธิ ที สี่ ะดวก
สบายแทน โดยเฉพาะในโลกที่กระหายความสะดวกสบาย
ดังเช่นปัจจุบัน

แปลและเรียบเรียงโดย ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป จากเรื่อง Zero-waste shaving cream pods are convenient and
travel friendly.www.packagingdigest.com/flexible-packaging/zero-waste-shaving-cream-podsare-convenient-and-travel-friendly-2017-03-17, March 2017.
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ขวดน�้ำยาซักผ้าใช้ HDPE

รีไซเคิล 15%

บริษัท อัลฟา (Hard, Austria) ผู้ผลิตขวดพลาสติก
ระดั บ โลกร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภค บริ ษั ท เฮงเคิ ล
(Dusseldorf, Germany) ใช้เวลามากกว่าสองปีทผี่ า่ นมาในการ
ผลิตขวดน�้ำยาซักผ้าที่มี HDPE รีไซเคิลผสมอยู่ถงึ ร้อยละ 15
ในขณะที่บริษัทสามารถใช้ PET รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตขวดได้ถึง 20% จากโรงงานรีไซเคิล PET ของตนเองที่
เม็กซิโก โปแลนด์และออสเตรีย อย่างไรก็ตามสัดส่วนการใช้
HDPE รีไซเคิลยังต�่ำกว่ามาก
ความท้าทายของโครงการนี้คือ การผลิตเม็ด HDPE
รีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในกระบวนการผลิตทั่วไปแล้ว
เม็ด HDPE รีไซเคิลจะผลิตได้ยากกว่าการผลิตเม็ด PET
รีไซเคิล จากความร่วมมือเป็นอย่างดีของบริษัทเฮงเคิล
บริษัทอัลฟาได้ทดลองผลิตขวด HDPE ส�ำหรับบรรจุน�้ำยา
ซักผ้าที่มีส่วนผสมของ HDPE รีไซเคิล 15% เป็นครั้งแรก
ที่โรงงานในเมือง Holthausen ประเทศเยอรมนี จ�ำนวน
60,000 ขวด โดยใช้เม็ด HDPE รีไซเคิลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสม
ต่อการใช้งาน
นอกจากนี้โครงการนี้ยังสอดคล้องกับมาตรการเพื่อ
สิง่ แวดล้อมของคณะกรรมการสหภาพยุโรปทีต่ อ้ งการจะเพิม่
อัตราการรีไซเคิลขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ จ�ำกัดการฝังกลบ  (landfilling)
เพิม่ แรงจูงใจในการใช้สนิ ค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
ส่งเสริมการรีไซเคิลและการเรียกคืน (recovery) บรรจุภณ
ั ฑ์
ซึง่ บริษทั อัลฟาสามารถตอบโจทย์ให้กบั ลูกค้าของอัลฟาในแง่
กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (sustainability strategies) และ
การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้
แปลและเรียบเรียงโดย วารี จารุวฒ
ั นายนต์ จากเรือ่ ง Alpla producing detergent bottles with 15% recycled HDPE
for Henkel. http://www.plasticstoday.com/packaging/alpla-producing-detergent-bottles-15-recycledhdpe-henkel/100960097225621, October 2016.
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กระป๋องรักษ์โลก
ปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อมและการผลิตอย่างยั่งยืนมีความส�ำคัญ
กับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัท Honest Marijuana ได้บรรจุ
กัญชาในกระป๋องโลหะที่ใช้ซ�้ำ (reuse) และหมุนเวียนเข้ากระบวนการ
ผลิตใหม่ (recycle) ได้โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวช่วยรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสดใหม่และป้องกันการปลอมปน
        บริษทั Honest Marijuana ได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของสิง่ แวดล้อม
โดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมทัง้ ระบบเพือ่ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
จากธรรมชาติทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่กระบวนการเพาะปลูก ใช้พนื้ ทีป่ ลูกเป็น
ออร์แกนิก 100% รดน�้ำและตัดแต่งกิ่งด้วยมือ ตลอดจนมีการใช้โพรไบโอติกและสารอาหาร
ที่ได้จากพืชแทนการใช้สารเคมี
กระป๋องส�ำหรับบรรจุกญั ชาท�ำจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบกุ   สามารถรีไซเคิลและน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
ใช้วธิ กี ารบรรจุภายใต้กา๊ ซไนโตรเจน ก่อนปิดผนึกให้แน่นสนิท ช่วยถนอมและรักษาคุณภาพของ
กัญชาได้หลายปี สามารถป้องกันแสง ออกซิเจน และความชืน้ ได้ดี ทนต่อการเปลีย่ นแปลงของ
อุณหภูมไิ ด้ด  ี ไม่สญ
ู เสียสารส�ำคัญทีใ่ ห้กลิน่ ได้งา่ ย  เมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ ตัวฝาปิดด้านบนเป็นฝาโลหะ
เปิดง่ายที่รีไซเคิลได้ แต่ป้องกันการเปิด-ปิดของเด็กได้ ก่อนปิดด้วยฝาพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง
ช่วยให้เปิด-ปิดใหม่และใช้ช�้ำได้ บรรจุภัณฑ์แบบนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
กระป๋องมีขนาดบรรจุ 1/8 ออนซ์ เพิ่มความสวยงามด้วยการติดฉลากกระดาษที่มี
กาวในตัวพิมพ์ 3 สี ประกอบด้วยฉลาก 3 ชิ้น ได้แก่ ฉลากพันรอบตัวกระป๋อง 1 ชิ้น และ
ฉลากทีต่ ดิ บนฝาบนและฝาล่างอย่างละชิน้ กราฟิกของฉลาก เลือกใช้ลวดลายและสีให้จำ� เพาะ
เจาะจงแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งมีถึง 8-12 สายพันธุ์ เช่น Blue Dream ใช้สีน�้ำเงิน
Glolden Berry ใช้สีทอง เป็นต้น
บริษัท Honest Mariluana เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่มีการใช้กระป๋องโลหะที่มีการเติม
ก๊าซไนโตรเจนลงไป ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการบรรจุ บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นตัวอย่างที่
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมยั่งยืนได้
แปลและเรียบเรียงโดย จีระวรรณ สุทธิลักษณ์ จากเรื่อง ‘Ganja-preneur’ puts organic
pot in a recyclable tin. https://www.packworld.com/sustainability/recycling/
ganja-preneur-puts-organic-pot-recyclable-tin, February 2017.
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ถุงอาหารสัตว์เลี้ยง

ผลิตจาก PE ที่ได้จากอ้อย
ผูผ้ ลิตอาหารออร์แกนิกและอาหารทีไ่ ม่ผา่ นการดัดแปรพันธุกรรมส�ำหรับแมวและสุนขั
ในประเทศแคนาดาเพิ่มความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ด้วยการเปิดสายการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวซึ่งท�ำจากพลาสติกชีวภาพ
Petcurean ธุรกิจครอบครัวในประเทศแคนาดาได้เปิดตัว “GATHER” อาหารแมว
และสุนขั เกรดพรีเมียมทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการรับรองว่าเป็นออร์แกนิก ไม่ผา่ นการดัดแปร
พันธุกรรม และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีบ่ รรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ออ่ นตัวทีท่ ำ� จากพอลิเอทิลนี
ทีไ่ ด้จากอ้อย โครงการนีเ้ ป็นความร่วมมือกันระหว่าง Petcurean, Braskem และ Peel Plastics ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ GATHER มีวางจ�ำหน่าย 3 สูตร ได้แก่ สูตรปลาคอดส�ำหรับสุนัข
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานธุรกิจประมงและผู้ผลิตอาหารทะเล (Marine Stewardship
Council) สูตรไก่ออร์แกนิกส�ำหรับสุนัขและแมว และสูตรมังสวิรัติ ส�ำหรับสุนัขซึ่งท�ำจาก
ถั่วออร์แกนิก
Rick van Schagen ประธานบริหารของ Petcurean กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิต
อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดมา การผลิต “GATHER”
เป็นการก้าวไปอีกขัน้ หนึง่ ในการรับผิดชอบ และสร้างความน่าเชือ่ ถือต่อสังคม ตลอดจนตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เราใช้เวลาในการแสวงหาและพบคู่ค้าที่มีคุณธรรม
โปร่งใส และช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงเราสามารถส่งมอบอาหารที่มีประโยชน์
ทั้งที่ได้มาจากทะเลและพื้นดิน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี มีความสุข และมีชีวิตอย่างเป็น
ธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Petcurean ยังไปได้ไกลกว่านั้นด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจาก Braskem’s I’m
Green™ PE  ทำ� ให้ถงุ ทีผ่ ลิตโดยบริษทั   Peel Plastics  ได้รบั การรับรองจาก USDA ว่าเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์
อ่อนตัวที่ผลิตจากวัตถุดิบจากชีวภาพที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ การใช้ถุงที่มีส่วนผสมจาก
พืช 1/3 ลดการใช้ทรัพยากรจากปิโตรเคมีลง 30 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้การผลิตถุงทุกๆ 16 ปอนด์
จะช่วยประหยัดวัตถุดิบจากปิโตรเคมีได้ถึง 4 ปอนด์
Braskem’s green plastic ผลิตจากเอทานอลที่ได้จากอ้อยที่ปลูกในประเทศบราซิล
ยังสามารถปลูกทดแทนใหม่  และมีความยัง่ ยืน  ทำ� ให้ได้ไบโอพอลิเมอร์  เพือ่ ใช้ทดแทนพอลิเอทิลนี
ทีไ่ ด้จากปิโตรเคมี นอกจากนีก้ ารเพาะปลูกอ้อยมีการใช้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อย
ก๊าซออกซิเจน ส่งผลให้ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
แปลและเรียบเรียงโดย กัลย์สุดา วังชนะชัย จากเรื่อง Drop-in bioplastic for pet-food bag.
http://www.packworld.com/sustainability/bioplastics/drop-bioplastic-pet-food-bag, January 2017.
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กระปุกเครื่องสาอางผลิตจาก PP

รีไซเคิล 100%

        กระปุกเครื่องส�ำอาง “The Lush Black Pot” ของบริษัท Lush
Fresh handmade cosmetics เป็ น กระปุ ก เครื่ อ งส� ำ อางรายแรกที่
ผลิตจากพอลิพรอพิลีนรีไซเคิล 100% ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน
        The Lush Black Pot เป็นกระปุกพลาสติกที่ผลิตจากพอลิพรอ
พิลีนเรซินที่ได้ จาก PP ที่ผ่านการใช้งานแล้วน�ำมารีไซเคิล 100% กระปุก
ดั ง กล่ า วผลิ ต ด้ ว ยการฉี ด ขึ้ น รู ป ทั้ ง ตั ว และฝากระปุ ก บรรจุ ภั ณ ฑ์ นี้ ใ ช้ กั บ
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวทั้งแบบครีมและโลชัน โดยผลิตจากเรซิน ชนิด KWR621FDA  
และ KWR621FDA-20 ซึ่ ง ได้ ผ ่ า นการรั บ รองจากองค์ ก ารอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา
       Gary Calicdan, Senior Buyer Packaging & Print of Lush Cosmetics
กล่าวว่า จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เรซินที่ส่งให้ผู้ผลิตกระปุก (บริษัท Plascon Plastics)
จะต้องมีคุณภาพสม�่ำเสมอและปราศจากสารปนเปื้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
บรรจุภัณฑ์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะรักษาคุณภาพไว้ ไม่ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาด
เช่น ฝาที่ปิดไม่สนิท มีการเปลี่ยนสี เกลียวไม่แน่น หรือใช้งานไม่ได้ เนื่องจากส�ำคัญมากที่
ทั้งฝาและตัวต้องปิดสนิทแน่น ไม่มีการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะผลิตจากพลาสติก
ที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้ว
Pedro N. Morales, Director of Sales and Marketing จากบริษัท KW Plastics.
กล่าวว่า ความท้าทายทางเทคนิคที่ส�ำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่การผลิตกระปุกให้ได้ตามข้อก�ำหนด
ในการสั่งซื้อ แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ การควบคุมแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลิตกระปุกให้ได้
ตามระเบียบข้อบังคับของบรรจุภัณฑ์เครื่องส�ำอาง แม้ว่าเรซินของเราจะมีข้อได้เปรียบด้าน
สิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิต แต่ทั้งกระปุกและฝาต้องมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  
มีรปู ทรงทีค่ วามสวยงาม  และขนาดทีถ่ กู ต้อง  สามารถตัง้ ตรงได้มนั่ คง  ไม่โอนเอน  และเรียงซ้อนได้
ตลอดจนสามารถรับแรงกระแทกได้ดี
The Lush Black Pot เป็นตัวอย่างที่ดีของความส�ำเร็จที่ทั้งผู้จัดจ�ำหน่ายเรซิน
และผูผ้ ลิตสินค้าทีต่ อบสนองต่อความท้าทาย และแสดงความมุง่ มัน่ ในการใช้พลาสติกทีผ่ า่ นการ
ใช้งานแล้ว ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ใช้
แล้ว เพราะตระหนักดีว่านวัตกรรมจะช่วยให้การรีไซเคิลเกิดการขยายตัว และส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จของอุตสาหกรรมรีไซเคิล

แปลและเรียบเรียงโดย วิสะนี เหนือเมฆิน จากเรื่อง Cosmetics pot is first with 100% PER PP content.
https://www.packworld.com/sustainability/recycled-content/cosmetics-pot-first-100-pcr-pp-content,
March 2017.
วารสารการบรรจุภัณฑ์
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สร้างองค์กรแห่งปัญญา
สร้างคุณค่านวัตกรรม

21

เ ยี่ ย ม ช ม

PACKAGING
THAILAND

ศบท. นำ�ผู้ประกอบการ SMEs

เยี่ยมชม บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำ�กัด
และบริษัทบุญทรีฟู้ด จำ�กัด
       เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศู น ย์ ก ารบรรจุ
หีบห่อไทย น�ำโดยนายสักขี แสนสุภา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การบรรจุ
หี บ ห่ อ ไทย สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) และคณะพาผู้ประกอบการ SMEs จ�ำนวน
15 ราย ในโครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อ SMEs เยี่ยมชมบริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ�ำกัด และ
บริษัทบุญทรีฟู้ด จ�ำกัด การเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้เพิม่ พูนความรู้ และสร้างประสบการณ์
ด้านบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง
บริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะรายใหญ่ ผลิตบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว กระป๋อง
อะลูมเิ นียม ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปแบบพิมพ์สแี ละไม่พมิ พ์สี สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด อาทิ อาหารทะเล ผักผลไม้ และ
น�้ำผลไม้ บริษัทบุญทรีฟู้ด จ�ำกัด เป็นผู้ให้บริการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ
ทีต่ อ้ งการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว  เพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์สำ� หรับตลาดในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
มีมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO, และ Halal การด�ำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้
แนวคิด “เราจะไม่บอกว่าเราขายอะไร แต่เราจะถามว่าคุณต้องการอะไร เพราะเรามีทุกอย่าง” ทั้งสองบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 68
หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายธวัช ธนวัชรางกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท รอแยลแคน
อินดัสทรีส์ จ�ำกัด และคณะ พร้อมน�ำชมสายการผลิตกระป๋องของบริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ�ำกัด ประกอบด้วย
สายการผลิตกระป๋อง 2 ชิ้น (2-piece cans) กระป๋อง 3 ชิ้น (3-piece cans) ฝาปิด Normal End ฝาปิด Easy Open End
ฝาปิด Quick peel สายการผลิตบริษทั บุญทรีฟดู้ จ�ำกัด ประกอบด้วยสายการผลิตไก่ เนือ้ อาหารทะเล ผักผลไม้ และเครือ่ งดืม่
การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก
ในการนี้ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอขอบคุณบริษัท
รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ�ำกัด และบริษัทบุญทรีฟู้ด จ�ำกัดเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้
เรียบเรียงโดย พัชรนันท์ ปิน่ เพชรรัตน์ ศูนย์การบรรจุหบี ห่อไทย, สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ศู น ย์ ก ารบรรจุ หี บ ห่ อ ไทย สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ”
ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560  ณ อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์กระดาษด้วย
วิธกี ารทดสอบทีไ่ ด้มาตรฐาน เช่น น�ำ้ หนักมาตรฐาน ความต้านแรงดันทะลุ ความต้าน
แรงกด และการดูดซึมน�ำ้ ของกระดาษ เป็นต้น เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
กับงานที่ท�ำอยู่ในปัจจุบันได้ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิชาการจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย โดยนายวิจิตร
รัตนถาวรกิติ ด้วยการฟังบรรยาย ชมการสาธิตการใช้เครื่องมือทดสอบ ฝึกปฏิบัติ
การใช้เครือ่ งมือในห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนแบ่งกลุม่ กรณีศกึ ษา
อีกด้วย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยยังคงได้รับการตอบรับ
ด้วยดีจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนเหมือนเช่นเคย
รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ
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การฝึกอบรม

เรื่อง Food Packaging Technology
ศูนย์การบรรจุหบี ห่อไทย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ
Sri Lanka Export Development Board และสถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประจ�ำประเทศไทย จัดฝึกอบรมเรื่อง Food Packaging Technology ให้กับผู้ประกอบการอาหาร
จากประเทศศรีลังกาจ�ำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์การ
บรรจุหีบห่อไทย
การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุอาหาร แนวโน้ม
และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร  และการทดสอบบรรจุภัณฑ์
การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดย ดร.พัชทรา  
มณีสินธุ์ นักวิจัยอาวุโส และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้วยการบรรยายและสาธิตการทดสอบบรรจุภัณฑ์ในห้อง
ปฏิบัติการทดสอบ โดย ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง และนักวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์
ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
รวบรวมโดยอรชรี ปรีชาชาญ
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เจ้าหน้าที่ประเทศฟิลิปปินส์

เยี่ยมชมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 เจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์สง่ เสริม
การค้าและการลงทุนประเทศฟิลปิ ปินส์ (Philippine Trade
and Investment Center, PTIC) จ�ำนวน 2 คน ได้เข้าเยีย่ มชม
การด�ำเนินงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย อาทิ การวิจัย
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การฝึกอบรม การบริการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์ โดยมีนายสักขี  
แสนสุภา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การบรรจุหบี ห่อไทย ดร.เพ็ญโฉม
พจนธารี นักวิจัยห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
นักวิชาการห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์  ให้การต้อนรับ
บรรยาย และสาธิตการทดสอบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้
รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ

นิทรรศการ ProPak Asia 2017
เมื่อวันที่ 14-18   มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานนิทรรศการด้าน
การบรรจุภณ
ั ฑ์ Propak Asia 2017 ขึน้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา
ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 25 โดยบริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จ�ำกัด เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีดา้ นกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครือ่ งดืม่ เวชภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริการทดสอบ และการให้บริการข้อสนเทศในงานนี้ด้วย
นอกจากนี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้จัดสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง “Smart Packaging for Thailand 4.0” โดยมีนักวิจัยจากห้องปฏิบัติ
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ และนักวิชาการจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นผูบ้ รรยาย
ในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 160 ท่าน
ในโอกาสนี้ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ขอขอบคุณ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จ�ำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์
การจัดนิทรรศการและการจัดสัมมนาในครั้งนี้
รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ
วารสารการบรรจุภัณฑ์
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
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Cosmex 2017

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

: 31 October – 2 November 2017
: BITEC Bangkok, Thailand
: Reed Tradex Company Limited.
: +66 2686 7222
:   +66 2686 7266
: www.cosmexshow.com
: contactcenter@reedtradex.co.th

Food Processing & Packaging Exhibition
(Foodppex) Hat Yai

Date
Venue
Organizer
Tel
Website
Email

:
:
:
:
:
:

Plastic Processing Exhibition & Summit 2017

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

:
:
:
:
:
:
:

14-16 December 2017
Hall 106, BITEC Bangkok,Thailand
TechnoBiz Communications Co., Ltd.
+66 2933 0077
+66 2955 9971
www.plasticsprocessing-expo.com
expo@technobiz-asia.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

Food Pack Asia 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

26

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

:
:
:
:
:
:
:

2-5 March 2018
BITEC Bangkok,Thailand
Digiview Advertizing Group Co., Ltd.
+66 2967 9999   
+66 2937 3311
www.foodpackthailand.com
tpc.publication@gmail.com

Thaifex-World Food Asia 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

ProPak Asia 2018

Date
Venue
Organizer
Tel
Fax
Website
Email

16-18 November 2017
ICC Hat Yai, Thailand
Sphere Exhibits (Thailand) Co., Ltd
+66 2045 0200-2
www.thaifoodppex.com
foodppex@sphereexhibits.com.my

: 31– 3 June 2018
: IMPACT
:   International Koelnmesse Pte Ltd
: +65 6500 6712
: +65 6294 8403
: www.worldoffoodasia.com
: l.how@koelnmesse.com.sg
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
รวบรวมโดย อรชรี ปรีชาชาญ
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ำกัด บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
330 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19
9/231-233 ชั้น 23 อาคารยูเอ็ม
7/102 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 331
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทาวเวอร์
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ถ.รามค�ำแหง แขวงสวนหลวง
โทร : 0 2312 6115-8
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0 3895 8815
แฟกซ์ : 0 2312 6173
โทร :   0 2717 2898
แฟกซ์ : 0 3895 8998              
แฟกซ์
:  0 2717 2899        
ผลิตกระดาษช�ำระ
อุตสาหกรรมยานยนต์
  อาหารและเครื่องดื่ม

•

บริษัท ลีโอ แพ็ค จํากัด
1072, 1074 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรโทร : 0 2452 1291
โทร : 02183 2736-42
แฟกซ์ : 0 2183 2743-4
  ผลิตกระดาษลอนลูกฟูก

•

•

•

บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
700/415 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทร : 0 3845 6830   
แฟกซ์ : 0 3845 6830
  Automotive

•

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
จ�ำกัด
41/1 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร : 0 2834 7000
แฟกซ์ : 0 2533 1030
  บรรจุภัณฑ์แก้ว

•

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง
บริษัท รุ่งพัฒนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด
พื้นที่โฆษณา
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ขนาด 2.3 x 2 นิ้ว
โทร : 0 2898 3104-5
213  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขต
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
แฟกซ์ : 0 2898 4852
อุตสาหกรรมส่งออก 3  ถ.ฉลองกรุง
จ�ำหน่ายสารดูดความชื้น SILICA GEL, กรุณาติดต่อ จีระวรรณ สุทธิลักษณ์
แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.    
และ ละออ  เซี่ยงหวอง
MOLECULAR SIEVE, ผลิตภัณฑ์ดูดซับ
โทร : 0 2326 0440-3
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
น�
ำ
้
มั
น
OIL
ABSORBENT,
กาวตะปู
แฟกซ์ : 0 326 0444
โทร : 0 2579 1121-30  ต่อ 3208
MAXBOND
  ผลิตเลนส์แว่นตา
แฟกซ์ : 0 2579 7573

•

•

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 จีระวรรณ สุทธิลักษณ์, 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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