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1 บทน า 
 

1.1 การบรรจุโดยสรุป 
บรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์มาช้านาน ค าว่า ‘ภาชนะบรรจุ’ หรือ ‘บรรจุภัณฑ์’ ใน
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า ‘package’ ใช้ร่วมกับ ‘การบรรจุ’ หรือ ‘packaging’ ในภาษาอังกฤษ ซึ่ง
หมายถึงวิธีในการจัดส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและคุ้มทุนสูงสุด 
หน้าที่ของการบรรจุขยายขอบเขตไปเรื่อย ๆ ตามความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้นตามยุคสมัย เริ่ม
จากหน้าที่ในการรองรับและการปกป้องป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะอันตรายต่าง ๆ หน้าที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งในการบรรจุผลิตภัณฑ์หลายประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารก็คือ การเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแปรรูป 
 
บรรจุภัณฑ์กบักระบวนการแปรรูปมีความเกี่ยวข้องกันมาช้านาน การผลิตอาหารกระป๋อง ที่รู้จักกันดี 
เมื่อเริ่มเดิมทีใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว โดยหลักการการถนอมอาหารก็คือ การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค
และท าให้อาหารเน่าเสีย โดยใช้ความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิน้ าเดือด ซึ่งต้องใช้ความดันช่วย บรรจุภัณฑ์
แก้วมีสมบัติตอบสนองความต้องการของการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนนี้คือสามารถทนความร้อน 
ความดันระดับนี้ และที่ส าคัญคือสามารถปิดผนึก และในสภาวะปิดสนิทไม่ยอมให้อากาศผ่านเข้ามา
ได ้ท าให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 
  
แต่แก้วก็มีข้อด้อยอยู่หลายประการ จึงได้มีการน าบรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆ มาใช้แทนแก้วในเวลาต่อมา 
ข้อด้อยส าคัญของแก้วคือ แตกง่ายและมีน้ าหนักมาก ท าให้ไม่สะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้ายและเกิด
ความเสียหายสูง กระบวนการผลิตอาหารกระป๋องจึงหันมาใช้กระป๋องโลหะ และเป็นที่นิยมในเวลา
ต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน 
 
กระป๋องโลหะมีสมบัติเด่นที่สามารถทดแทนบรรจุภัณฑ์แก้วได้ในกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน
คือสามารถทนความร้อนและความดันได้สูงและยอมให้อากาศผ่านได้น้อย แต่มีน้ าหนักเบากว่าแก้ว 
และไม่แตก แต่บุบได้ท าให้เวลาต่อมาเริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว หรือที่เรียกกันว่า ถุงรี
ทอร์ต (retort pouch) ที่ไม่แตก ไม่บุบ เสียหาย ทั้งยังมีน้ าหนักเบากว่ากระป๋องโลหะ และประหยัด
เนื้อท่ีในการขนส่งซึ่งหมายถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 
 
นอกจากหน้าที่ด้านการแปรรูปแล้ว การบรรจุยังมีหน้าที่ในการสื่อสาร ค าว่าสื่อสารในที่นี้รวมทุกอย่าง
ทีเ่กี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่การสื่อสารจากข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ รูปร่างลักษณะของ
ตัวบรรจุภัณฑ์เอง รวมถึงสีและภาพที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในข้อนี้สามารถใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ จึงมีคนให้ค าจ ากัดความ
ว่าการบรรจุเป็นผู้แทนขายแบบเงียบ ๆ (‘packaging’ is a silent salesman) 
 
หน้าที่ของการบรรจุยังมีอีกหลายประการ แต่ที่สามารถจัดไว้ด้วยกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ หน้าที่ในการใช้
งาน ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเปิดและปิด สามารถปิดซ้ าได้ สามารถอุ่นได้ในเตาไมโครเวฟ เพ่ิม
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ความสะดวกในการบริโภค เป็นต้น ในปัจจุบันหน้าที่นี้ถือเป็นหน้าที่เด่นของการบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์
ที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคให้ความส าคัญอย่างมาก ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีแต้มต่อเหนือคู่แข่งได้ 
 
จากหน้าที่ที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการบรรจุมีความส าคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์
เกือบทุกประเภท นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาบรรจุภัณฑ์  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบรรจุ อุตสาหกรรมอาหาร
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก มนุษย์เรายังคงแสวงหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยสูง ซึ่งรวมถึงคุณภาพทุกด้าน ตั้งแต่ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส เนื้อสัมผัส ผู้บริโภคยัง
เริ่มให้ความส าคัญกับคุณค่าทางอาหารและสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย ทั้งคุณภาพและความ
ปลอดภัยนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการบรรจุ 
 
บรรจุภัณฑ์มีส่วนในการช่วยรักษาคุณภาพของอาหารและมีความสัมพันธ์กับอายุการเก็บรักษาอาหาร
อย่างใกล้ชิด ปัจจัยแรกคือชนิดของวัสดุบรรจุ วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ที่ส าคัญคือ แก้ว กระดาษ โลหะ 
และพลาสติก วัสดุแต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นเกี่ยวกับหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์ในการแปรรูป ในระยะหลังจนถึงปัจจุบันมีการน าพลาสติกมาใช้แทนวัสดุบรรจุประเภท
อ่ืนๆ มาก เนื่องจากจุดเด่นของพลาสติกก็คือมีสมบัติที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาหารแต่ละชนิดมีความต้องการที่แตกต่างกัน 
นอกจากนั้นยังมีน้ าหนักเบา ใช้พลังงานในการผลิตต่ า เมื่อเทียบกับการผลิตแก้วและโลหะ และเมื่อ
ผลิตเป็นปริมาณมากจะมีราคาไม่ถูก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญ
ทั่วโลก การใช้พลาสติกทีผ่ลิตจากปิโตรเคมีจึงมีแนวโน้มลดลง เริ่มมีการพัฒนาและหันมาใช้พลาสติกที่
ท าจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น 
 
1.2 ความส าคัญของการบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร 
ก่อนที่จะทราบว่าการบรรจุมีความส าคัญอย่างไร ต้องเข้าใจความหมายของการบรรจุและบรรจุภัณฑ์
เสียก่อน 
 
‘การบรรจุ’ หรือ ‘packaging’ หมายถึง 
 ระบบในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง เก็บรักษา และ จัดจ าหน่าย และหรือ 
 วิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและ

คุ้มทุนที่สุด 
 
‘บรรจุภัณฑ์’ หรือ ‘package’ หมายถึง 
 สิ่งที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ในกระบวนการบรรจุ 
 
จากความหมายของการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ที่กล่าวแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิด
ต้องการการบรรจุไม่มากก็น้อย และจะไม่สามารถมาถึงผู้บริโภคได้เลย หากขาดการบรรจุและบรรจุ
ภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรจุและบรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
กระจายสินค้าเพ่ือจัดส่งให้ถึงจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอาจต้องการบรรจุ
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ภัณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต้องค านึงถึงผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก และยังต้องค านึงปัจจัยอ่ืน ๆ 
อีก เช่น สภาวะอันตรายที่ผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญ ในกรณีของผลิตภัณฑ์อาหาร สภาวะแวดล้อมที่ส าคัญ 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น บรรยากาศ แรงกระท าทางกล เป็นต้น 
 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของการบรรจุ (ประมาณมากกว่า 60%) ซึ่งหน้าที่หลักของ
การบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร คือการป้องกันการเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร การ
บรรจุช่วยรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนั้นให้คงคุณภาพสูงสุดนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการลดหรือ
จ ากัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเสื่อมเสีย เสื่อมคุณภาพของอาหารที่ต้องการรักษา บรรจุภัณฑ์ท า
หน้าที่ปกป้องอาหารแบบแพสซิฟ (passive protection) คือท าหน้าที่เป็นตัวกั้น (barrier) ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์กับสภาวะแวดล้อมภายนอก  
 
ในการขนส่งกระจายสินค้า อาจแบ่งการบรรจุตามล าดับชั้น (layer) ของการบรรจุ ได้ดังนี้ 
  
 การบรรจุปฐมภูมิ (primary packaging) หมายถึง การบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ 

เช่น ในระบบบรรจุภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญชาติ (breakfast cereal) บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุปฐม
ภูมิคือ ถุงพลาสติกหรืออลูมิเนียมฟอยล์ 

 การบรรจุทุติยภูมิ (secondary packaging) หมายถึง การบรรจุชั้นที่ถัดจากการบรรจุปฐมภูมิ 
เป็นการรวมหน่วยบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ เช่น ในระบบบรรจุภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญชาติ บรรจุภัณฑ์
ในการบรรจุทุติยภูมิคือ กล่องกระดาษแข็ง  

 การบรรจุตติยภูมิ (tertiary packaging) หมายถึง การบรรจุชั้นที่ถัดจากการบรรจุตติยภูมิ ส่วน
ใหญ่เป็นการบรรจุเพ่ือการขนส่ง ในระบบบรรจุภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญชาติ บรรจุภัณฑ์ในการ
บรรจุตติยภูมิคือ กล่องกระดาษลูกฟูก (corrugated fiberboard box) หรือกล่องกระดาษแข็ง 
(solidboard box) ที่ใช้ในการขนส่ง 

 การบรรจุจตุรภูมิ (quaternary package) หมายถึง การบรรจุชั้นที่ถัดจากบรรจุภัณฑ์ตติยภูมิ 
ส่วนใหญ่มักเป็นแท่นรองรับสินค้า (pallet) ที่มีบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่งเรียงซ้อนกัน อาจมีฟิล์ม
ยืด (stretch film) รัดรอบกล่องท้ังหมดกับแท่นรองรับสินค้าให้รวมเป็นหน่วยเดียวกัน เพ่ือความ
สะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้าย 
 

1.3 หน้าที่ของการบรรจุ 
 
การบรรจุท าหน้าที่หลายประการ โดยมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.3.1. บรรจุ (containment)  การบรรจุท าหน้าที่ในการรองรับ บรรจุผลิตภัณฑ์ 
1.3.2. ปกป้องป้องกัน (protection/preservation) การบรรจุมีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์จาก

ความเสียหาย เสื่อมเสียต่าง ๆ จากสภาวะอันตรายต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอันตรายทางกล 
(เช่น แรงกดทับ แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน) สภาวะอันตรายทางชีวภาพ (เช่น หนู 
แมลง เชื้อจุลินทรีย์) สภาวะแวดล้อม (เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ออกซิเจน) การปนเปื้อน 
ปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น 
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1.3.3. สื่อสาร (communication) การบรรจุท าหน้าที่ในการสื่อสาร ซึ่งหมายรวมถึง การระบุ
ชนิดของผลิตภัณฑ์ภายใน การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น วิธีการใช้ วัน
หมดอายุ แหล่งผลิต การแสดงตราสินค้า การสื่อสาร/ส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยอาจ
แสดงโดยรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ สี หรือฉลาก เป็นต้น 

1.3.4. เป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูป (processing) การบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการแปรรูป ซึ่งแต่ละกระบวนการต้องการการบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง
กัน เช่น การสเตอริไลเซชั่น การพาสเจอร์ไรเซชั่น การบรรจุขณะร้อน การท าแห้ง การแช่
เยือกแข็ง เป็นต้น 

1.3.5. หน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ (special and use) การบรรจุท าหน้าที่อ่ืน ๆ เพ่ือการใช้งานหรือเพ่ิม
ความสะดวกในการใช้งานต่าง ๆ เช่น สามารถอุ่นในเตาไมโครเวฟได้ (microwavable) 
สามารถปิดซ้ าได้  ) reclosable) สามารถเสริฟได้ทันท ีเป็นต้น 
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2 วัสดุบรรจุ 
 
วัสดุที่ใช้มากทางการบรรจุ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และ ไม้ โดยวัสดุบรรจุแต่ละ
ประเภท จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้ 
 
2.1 แก้ว 
แก้วมสีมบัติที่ส าคัญ คือ 
 มีความใส 
 มีความแข็ง (rigid) 
 ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าและแก๊สได้ดีมาก ถือเป็นวัสดุอุดมคติที่ไม่ยอมให้ไอน้ าและแก๊สต่าง 

ๆ ซึมผ่านได ้(impermeable) 
 มีความเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (inert) 
 สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า (reusable) 
 สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (recyclable) 
 
2.2 กระดาษ 
กระดาษมีสมบัติที่ส าคัญ คือ 
 สามารถขึน้รูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ 
 ใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุได้สะดวก เช่น กระดาษเคลือบพลาสติก 
 สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (recyclable) 
 ยอมให้ไอน้ าและแก๊สซึมผ่านได้ดี 
 
2.3 โลหะ 
โลหะมีสมบัติที่ส าคัญ คือ 
 มีความแข็งแรงสูง 
 ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า แก๊ส และแสงได้ด ี
 ทนความร้อนและความเย็นได้ดี 
 ขึ้นรูปได้ง่าย 
 สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (recyclable) 
 ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ในการบรรจุผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการเคลือบที่เหมาะสม 
2.4 พลาสติก 
พลาสติกมีสมบัติที่ส าคัญ คือ 
 น้ าหนักเบา 
 ทนต่อการแตกหัก เสียหาย 
 ขึ้นรูปได้ง่ายและหลายลักษณะ 
 มีสมบัติหลายหลาย ท าให้สามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น สี ความใส ความ

แข็งแรง ความยืดหยุ่น การป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าและแก๊ส การปิดผนึกด้วยความร้อน การ
ทนอุณหภูมิ เป็นต้น 
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2.5 ไม้ 
ไม้มีสมบัติที่ส าคัญ คือ 
 มีความแข็งแรง 
 คงรูป 
 นิยมขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ใช้ในการขนส่ง เช่น แท่นรองรับสินค้า ลังไม้ กรอบไม้

ป้องกันความเสียหายในการขนส่ง เป็นต้น 
 เสียหายได้เนื่องจากความชื้น แมลง และไฟ 
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3 พลาสติกทางการบรรจุ 
 

3.1 ความหมายและค าจ ากัดความ 
 

3.1.1. แมคโครโมเลกุลคืออะไร (Macromolecule)  
 โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่มาก 
 สารประกอบที่ประกอบด้วยอะตอมจ านวนมากเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์ 
 มีน้ าหนักโมเลกุลตั้งแต่หลายร้อยจนถึงหลายล้านดาลตัน (กรัมต่อโมล) 

 
3.1.2. พอลิเมอร์คืออะไร (Polymer) 
 ค าจ ากัดความโดย IUPAC 

A substance made of large molecules that is characterized by the multiple 
repetition of one or more species of atoms or group of atoms (called monomers 
or constitutional units) linked to each other covalently in amount sufficient to 
provide a set of properties that do not vary markedly with the addition or removal 
of one or a few of the constitutional units 

 พอลิเมอร์ถือเป็นแมคโครโมเลกุลที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ า ๆ ของมอนอเมอร์  
 

3.1.3. พลาสติกคืออะไร (Plastic) 
 กลุ่มของพอลิเมอร์ที่มีสมบัติหลัก คือ เป็นของแข็งในสถานะสุดท้าย สามารถท าให้ไหลและขึ้นรูป

ไดโ้ดยใช้สภาวะควบคุมอุณหภูมิและความดันที่ต่ ากว่าการข้ึนรูปแก้วและโลหะ 
 

3.1.4. เทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซต (Thermoplastic vs. Thermoset) 
 เทอร์มอพลาสติก สามารถหลอมข้ึนรูปใหม่ซ้ า ๆ ได้ 
 เทอร์มอเซต สามารถหลอมข้ึนรูปได้ครั้งเดียว โดยจะสร้างพันธะโควาเลนต์ที่ไม่สามารถผันกลับได้

ระหว่างสายโซ่ในกระบวนการขึ้นรูป 
 

3.1.5. มอนอเมอร์ (Monomer) 
 หน่วยย่อยประกอบด้วยโมเลกุลอย่างง่าย หรือสารประกอบที่ประกอบด้วยโมเลกุลซึ่งใช้ผลิตเป็น

พอลิเมอร์ในกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น 
 ตัวอย่างเช่น เอทิลีน (CH2=CH2) เป็นมอนอเมอร์ที่ใช้ในการผลิตพอลิเอทิลีน 

 
3.1.6. ฮอมอพอลิเมอร์ (Homopolymer) และ โคพอลิเมอร์ (Copolymer) 
 ฮอมอพอลิเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ซึ่งประกอบด้วยมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว 

-EEEEEEEEEEEEEE- 
 โคพอลิเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ซึ่งประกอบด้วยมอนอเมอร์มากกว่า 1 ชนิด 

-PPEEEEEPEPPPEEP- (E=ethylene; P=propylene) 
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3.2 กระบวนการแปรรูป ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 

3.2.1. กระบวนการเปลี่ยนรูปของฟิล์มและชีต (Film/sheet converting)  
 กระบวนการที่ใช้ในการผลิตฟิล์มและชีต 

 กระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion) 
 กระบวนการแคสติ้ง (Casting) 
 กระบวนการเป่า (Blowing) 

 กระบวนการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มและชีต (Film/sheet modifying)  
 การยึดติดพ้ืนผิว (Surface adhesion) 
 การเคลือบ (Coating) 
 การเคลือบโดยใช้เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion coating) 
 การติดชั้นบาง ๆ ซ้อนกัน (Lamination) 
 เมทอลไลเซชั่น (Metallization) 
 โคเอ็กซ์ทรูชั่น (Coextrusion) 

 ฟิล์มและชีต (Film vs. Sheet) 
 แตกต่างกันที่ความหนา ความแข็ง และความยืดหยุ่น 
 ฟิล์ม หมายถึงวัสดุที่มีความหนาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตร 
 ชีต หมายถึงวัสดุที่มีความหนามากกว่า 0.25 มิลลิเมตร 

 
3.2.1.1. กระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติก 
 
 การแปลงพอลิเมอร์ในรูปเรซินของแข็ง (เม็ดเล็ก หรือ เม็ดละเอียด) ให้เป็นฟิล์มหรือม้วนฟิล์ม  

โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การหลอมพอลิเมอร์ และ การข้ึนรูปฟิล์ม 
 
1. การหลอมพอลิเมอร์ มีข้ันตอนทั่วไป ดังนี้ 
Polymer feeding  Melting  Mixing  Metering  Filtration 
 
2. การข้ึนรูปฟิล์ม มีข้ันตอนทั่วไป ดังนี้ 
Melt film formation  Quenching  Orientation  Windup 
 

 การหลอมพอลิเมอร ์
ในกระบวนการหลอมพอลิเมอร์ใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ (extruder) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
ใช้ความร้อน ความดัน และแรงเฉือน ในการหลอมเม็ดพอลิเมอร์  และสายพอลิเมอร์หลอมที่มี
ความสะอาดและสม่ าเสมอไปยังขั้นตอนต่อไป เอ็กซ์ทรูเดอร์มีทั้งแบบ สกรูเดี่ยว และสกรูคู่ 
 

 การข้ึนรูปฟิล์มและชีต 
วัตถุประสงค์คือการจัดรูปร่างของสายพอลิเมอร์หลอมที่ได้มาจากขั้นตอนเอ็กซ์ทรูชั่น ให้เป็นฟิล์ม
บาง โดยพอลิเมอร์หลอมจะออกจากเอ็กซ์ทรูเดอร์ผ่านทางแม่แบบ (die) ซึ่งจะมีการออกแบบ
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เพ่ือจัดรูปร่างของพลาสติกหลอม แม่แบบอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แม่แบบแบบแบน 
(flat/slit film dies) และ แม่แบบแบบท่อ (tubular/annular film dies)  
 

 กระบวนการหล่อ (แคสต์) ฟิล์มและชีต (Cast Film/Sheet Process) 
เมื่อพลาสติกหลอมผ่านออกจากเอ็กซ์ทรูเดอร์ทางแม่แบบแบบแบน จะได้ฟิล์มและชีตแบบแคสต์ 
 

 กระบวนการเป่าฟิล์ม (Blown Film Process) 
พลาสติกหลอมผ่านออกจากเอ็กซ์ทรูเดอร์ทางแม่แบบแบบท่อ แล้วถูกเป่าให้ขยายตัวด้วยอากาศ 
สมบัติของฟิล์ม ขึ้นกับ สัดส่วนการเป่าให้ขยายตัวขึ้น (blow-up ratio) ที่นิยม คือ 2:1 หรือ 4:1 
‘blow-up ratio’ – Diameter of final tube/Diameter of die 
 

 
ที่มา: Hernandez et al. (2000) 

 
 กระบวนการท าให้เย็น (Quenching)  

หลังจากผ่านกระบวนการขึ้นรูปฟิล์มแล้ว ฟิล์มจะผ่านขั้นตอนการท าให้เย็น โดยทั่วไป
กระบวนการท าให้เย็นส าหรับฟิล์มแคสต์ ม ี2 ประเภท คือ 
 Roll quenching 

น าฟิล์มหลอมผ่านไปบนพ้ืนผิวของล้อโลหะเย็น (rollers) 
 Water quenching 

น าฟิล์มหลอมผ่านไปในอ่างน้ าเย็น วิธีนี้เป็นการท าให้เย็นอย่างรวดเร็ว 
 

 
Cast film line: Roll quenching 
ที่มา: Hernandez et al. (2000) 
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Cast film line: Water quenching 
ที่มา: Hernandez et al. (2000) 
 
กระบวนการท าให้เย็นที่นิยมใช้ส าหรับฟิล์มแบบเป่าคือการเป่าด้วยอากาศเย็นที่ด้านนอกของลูกโป่ง 
(นิยมมากกว่า) หรือการใช้น้ าเย็น 
 
 การปรับทิศทาง (Orientation) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมบัติส าคัญของฟิล์ม เช่น เพ่ิมความแข็งแรงของฟิล์มในด้านที่ดึง เพ่ิม
ความแข็ง เพ่ิมสภาพเป็นผลึก (crystallinity) (เพ่ิมสมบัติด้านการป้องกัน) 
 
วิธีการปรับทิศทางท าได้โดยการดึงฟิล์ม เพ่ือจัดเรียงโมเลกุลของพอลิเมอร์ในทิศทางที่ดึงยืด โดย
จะท าการให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งก่อนการดึงยืด การดึงยืดมีหลายลักษณะ เช่น  
 การดึงยืดทิศทางเดียว (uniaxial orientation) 
 การดึงยืดสองทิศทาง (biaxial orientation) 

โดยมีการดึงยืด 2 แบบตามความสมดุล คือ  
 สมดุล (balanced) หมายถึง การดึงยืดเท่ากันทั้งสองทิศทาง 
 ไม่สมดุล (unbalanced) หมายถึง การดึงยืดในทิศทางหนึ่งมากกว่าอีกทิศทางหนึ่ง 
และมีการดึงยืด 2 แบบตามข้ันตอนการดึงยืด คือ 
 การปรับทิศทางสองขั้นตอน (two-step orientation) หมายถึง การดึงยืดในทิศทางของ

เครื่องจักร (machine direction, MD) ก่อนแล้วดึงยืดในทิศทางขวางเครื่องจักร (cross 
direction, CD) 

 การปรับทิศทางขั้นตอนเดียว (one-step orientation) หมายถึง การดึงยืดพร้อมกันทั้ง
สองทิศทาง 
 

 สมบัติทั่วไปของฟิล์มที่ได้จากกระบวนการแคสติ้งและกระบวนการเป่า 
 

Property   Cast   Blown 
Clarity + - 
Stiffness - + 
Toughness - + 
Barrier - + 
Thickness uniformity + - 
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 ฟิล์มยืด (Stretch Film) 
ฟิล์มที่หลังจากถูกดึงยืดแล้วสามารถคืนกลับสู่ลักษณะเดิม โดยแรงที่เก็บกักไว้จะเพ่ิมข้ึนตามแรงที่
ดึงยืด แต่อยู่ภายในขีดจ ากัดความยืดหยุ่น ด้านปลายของฟิล์มยืดจะติดกันได้เอง ตัวอย่างฟิล์มยืด
ที่นิยมใช้ ได้แก่ linear low density polyethylene (LLDPE), ethylene vinyl acetate (EVA), 
polyvinyl chloride (PVC) ฟิล์มยืดใช้รัดทั้งบรรจุภัณฑ์เดี่ยว ๆ และแท่นรองรับสินค้าเพ่ือรวม
บรรจุภัณฑ์เป็นหน่วยเดียวกัน 
 

 ฟิล์มหด (Shrink Wrap) 
ฟิล์มที่จะมีมิติเล็กลงเมื่อสูญเสียรูปร่าง โดยฟิล์มจะหดรัดผลิตภัณฑ์หลังจากได้รับความร้อน 
วิธีการใช้งานคือการห่อฟิล์มหดรอบผลิตภัณฑ์หลวม ๆ ปิดผนึก แล้วผ่านเข้าอุโมงค์ร้อน ฟิล์มหด
ที่นิยมใช้ ได้แก่ polyethylene (PE) polypropylene (PP) polyvinylchloride (PVC) โดยทั่วไป
ใช้กับบรรจุภัณฑ์เดี่ยว ๆ และการรวมหน่วยผลิตภัณฑ์ปริมาณไม่มากนัก    

 
3.2.1.2. กระบวนการปรับปรุงฟิล์มและชีต 
โดยทั่วไปฟิล์มพลาสติกไม่ได้มีสมบัติครบถ้วนตามความต้องการในการใช้งาน จึงต้องมักต้องมี
กระบวนการในการปรับปรุงหรือพัฒนาสมบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานมากข้ึน  
 
กระบวนการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มหรือชีตพลาสติกท่ีส าคัญ ได้แก่ 
 การยึดติดทีพ่ื้นผิว (Surface Adhesion) 

หลักการของการยึดติดอาศัยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลระหว่างพ้ืนผิวทั้งสอง โดยประเภทแรง
ดึงดูดระหว่างโมเลกุลเรียงจากแรงดึงดูดน้อยไปมาก คือ 
 London dispersion forces เป็นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่อ่อนที่สุด เกิดขึ้นชั่วคราวจาก

การที่อิเลกตรอนในอะตอมที่อยู่ติดกันเคลื่อนไปอยู่ในต าแหน่งที่ท าให้เกิดขั้วขึ้นชั่วคราว 
สามารถเกิดข้ึนในทุกโมเลกุลไม่ว่าจะมีขั้วหรือไม่มีขั้ว 

 Induction forces แรงดึงดูดท่ีเกิดจากโมเลกุลที่มีข้ัวไปเหนี่ยวน าโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว  
 Dipole forces แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่มีข้ัวต่างกัน 
 Hydrogen bonds ถือเป็น dipole forces ที่มีแรงดึงดูดมากที่สุด เกิดจากแรงดึงดูดระหว่าง

อะตอมประเภท electronegative (ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน) กับไฮโดรเจน 
 

การวัดแรงยึดติดท าได้โดยการดึงฟิล์มทั้งสองออกจากกัน ท าได้ 2 ลักษณะดังนี้  

 
ที่มา: Hernandez et al. (2000) 
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โดยทั่วไปมักมีการปรับสภาพพ้ืนผิวฟิล์มก่อน เพ่ือเพ่ิมแรงยึดติด เช่น ระหว่างหมึกพิมพ์ หรือ 
สารเคลือบ กับฟิล์ม วิธีการปรับสภาพพ้ืนผิวท าได้โดยการขัดพ้ืนผิว ซึ่งช่วยเพ่ิมพ้ืนผิวสัมผัส
จนถึงเปลี่ยนโครงสร้างพื้นผิว  
 
การปรับสภาพพ้ืนผิวที่รู้จักกันดี  เรียกว่า ‘Corona treatment’ โดยจะท าการสร้าง 
‘Corona discharge’ ในพ้ืนผิวของฟิล์ม 

 
 การเคลือบผิว (Coating) 

การประยุกต์การเคลือบบนฟิล์มหรือชีต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 การเคลือบผิวแบบบาง เพ่ือพัฒนาการยึดติดที่ผิวและการพิมพ์  
 การ เคลือบผิ วแบบหนา (0.1 – 0.5 mil) เ พ่ือ พัฒนาสมบัติ ของ ฟิล์มหรื อชีต  เช่น 

ความสามารถในการปิดผนึกด้วยความร้อน และการป้องกันการซึมผ่าน 
 
ระบบการเคลือบผิวที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 Water dispersion coating สารเคลือบผิวกระจายตัวในน้ า 
 Solvent coating สารเคลือบผิวละลายในตัวละลาย ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลือบเพ่ือพัฒนา

สมบัติด้านการซึมผ่านและการปิดผนึก 
 
ในการวัดความหนาของการเคลือบผิวควรวัดตลอดหน้าฟิล์มในระหว่างกระบวนการเคลือบ 
วิธีการวัดท าได้หลายวิธี เช่น micrometer, ultrasonic, gravimetric, radiation 
 

 การเคลือบผิวโดยใช้เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion Coating) 
การเคลือบพลาสติกหลอมบนฟิล์มพลาสติก โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการผลิตฟิล์มโดยวิธีแคสติ้ง
โดยใช้เอ็กซ์ทรูเดอร์ แต่มีอัตราเร็วสูงกว่า การดึงพลาสติกหลอมสูงกว่า และอุณหภูมิ ใน
กระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นสูงกว่า  
 
พอลิเมอร์หลอมท่ีใช้ในการเคลือบ มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 มีน้ าหนักโมเลกุลต่ าลงเพ่ือเพ่ิมอัตราการไหล 
 เพ่ิมความแข็งแรงของพลาสติกหลอมด้วยการปรับโครงสร้างของพอลิเมอร์ 
 ตั วอย่ า ง เช่ น  polyethylene, ethylene copolymers, acid copolymers, ionomers, 

nylons, copolyesters เป็นต้น 
 ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการ extrusion coating คือ ‘neck-in’ เกิดการหดตัวของพอ

ลิเมอร์ที่ไหลออกจากแม่แบบ (‘polymer curtain’) ด้านขวางกับเครื่องจักร เกิดจากช่องว่าง
ระหว่างแม่แบบกับล้อท าให้เย็น ซึ่งมากกว่าในกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น  
 

 การติดชั้นบาง ๆ ซ้อนกัน (Lamination) 
การสร้างการยึดติดระหว่างฟิล์มหรือชีต โดยสารยึดติดที่ใช้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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 สารยึดติดประเภทเทอร์โมเซต (thermoset adhesive) สามารถทนต่อความร้อนได้สูง เช่น 
พอลิเอสเตอร์ พอลิยูริเทน 

 สารยึดติดประเภทเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic adhesives) สามารถทนต่อความร้อน
ได้ต่ ากว่าสารยึดติดประเภทเทอร์โมเซต เช่น โคพอลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตกับไวนิลคลอไรด์ 
 

 ‘Hot Melt Lamination’ เป็นการลามิเนชั่นที่ใช้สารยึดติดประเภทพอลิเมอร์ที่มีน้ าหนัก
โมเลกุลต่ าโดยไม่มีการใช้เอ็กซ์ทรูชั่น พอลิเมอร์หลอมจะไหลผ่านแม่แบบตามแรงโน้มถ่วง
ของโลก โดยใช้ปั๊มในการควบคุมการไหลให้ถูกต้อง นิยมใช้ในการเคลือบผิวฟิล์มด้วยวัสดุที่
สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน 
 

 ‘Adhesive lamination’ ใช้สารละลายหรืออีมัลชั่นของสารยึดติดที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ าใน
การติดพลาสติก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน โดยแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ 
 การลามิเนชั่นแบบแห้ง คือการติดพลาสติก 2 ชั้นในขณะที่สารยึดติดแห้ง 
 การลามิเนชั่นแบบเปียก คือการติดพลาสติก 2 ชั้นในขณะที่สารยึดติดยังเปียกอยู่ 
 
การลามิเนชั่นโดยการเอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion Lamination) เป็นกระบวนการลามิเนชั่นโดย
ใช้สารยึดติดที่ผ่านออกจากเอ็กซ์ทรูเดอร์ในการติดพลาสติกแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน วิธีการนี้
นิ ย ม ใ ช้ ทั่ ว ไ ป ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป ลี่ ย น วั ส ดุ บ ร ร จุ  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  paper/acid 
copolymer/foil/heat sealant layer 

 
 เมทอลไลเซชั่น (Metallization) 

คือการสะสมของไอโลหะลงบนฟิล์มพลาสติกในห้องที่ควบคุมสภาวะสุญญากาศสูง เมทอล
ไลเซชั่นไม่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์ม เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น จ าเป็นต้องควบคุม
ความสม่ าเสมอของการเคลือบไอโลหะตลอดฟิล์ม ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการผลิตคือ
ความเหมาะสมของความยาวของถ้วยใส่โลหะและความกว้างของฟิล์ม การควบคุมความหนาของ
ฟิล์มท าได้โดย จ านวนของที่ใส่โลหะ อัตราเร็วในการผ่านฟิล์ม อุณหภูมิของโลหะ เป็นต้น 
 
สมบัติที่ส าคัญของฟิล์มอาบไอโลหะ คือสามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า แก๊สออกซิเจนได้ดี 
(จะดีกว่าอลูมิเนียมฟอยล์ที่เสียสภาพ) มีความขุ่นสูง สามารถแผ่รั งสีไมโครเวฟ ฟิล์มหลายชนิด
สามารถผ่านกระบวนการเมทอลไลเซชั่นได้ แต่ต้องมีความแข็งแรงสูง และทนอุณหภูมิสูงได้ ฟิล์ม
ที่นิยมน าไปอาบไอโลหะ ได้แก่ PET OPP nylon 
 
ฟิล์มซิลิคอนออกไซด์ (Silicon Oxide Films, SiO)  
 Contain a thin surface layer of silicon oxide to improve barrier 
 May impart a slight yellowish color, but preserves its transparency 
 Significant for microwavable packaging 
 Base films: PET (mostly used), PP, PS, polyamides 
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 Coextrusion 
 Two or more streams of different polymer melts are joined in the film formation 

step 
 In cast process: polymer combined in ‘feed block’ before enter coat hanger 

die 
 In blown process: multichannel die with manifolds is used 
 Properties of coextruded film: a combination of those properties contributed 

by each layer 
 Applications: can be used to reduce cost of multilayer film 
 More common in cast and blown film processes than orientation process 
 

 
Coextrusion (cast film) 
 

3.2.2. กระบวนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์นอกจากฟิล์มหรือชีต  
3.2.2.1. Thermoforming 
 กระบวนการขึ้นรูปโดยการหลอมฟิล์มหรือชีตพลาสติกภายในหรือรอบ ๆ แม่พิมพ์ วิธีการพ้ืนฐาน

ส าคัญได้แก่ Drape forming, Vacuum forming, Pressure forming นิยมใช้ในการขึ้นรูปถาด
บรรจุภัณฑ์ 

 
3.2.2.2. Injection Molding 
 พลาสติกหลอมถูกดันเข้าไปในแม่พิมพ์ เพ่ือท าเป็นรูปร่างที่ต้องการ และท าให้เย็น  
 นิยมใช้ในการผลิตฝา ส่วนของบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ‘Preform’ เพ่ือใช้ใน

กระบวนการ Injection blow molding ในการขึ้นรูปขวด  
 

3.2.2.3. Blow Molding 
 กระบวนการที่ใช้แม่พิมพ์ขึ้นรูปด้านนอก และใช้ความดันอากาศขึ้นรูปด้านในของบรรจุภัณฑ์ 
 นิยมใช้ในการขึ้นรูปขวด โหล และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
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3.2.2.4. Injection Blow Molding 
 ใช้กระบวนการ Injection ในการขึ้นรูป ‘Parison’ อย่างแม่นย า และใช้กระบวนการ Blow 

molding เพ่ือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์สุดท้าย 
 ค่าใช้จ่ายสูงกว่า Injection molding  
 นิยมใช้ในการขึ้นรูปขวด PET 
 
3.2.2.5. Extrusion Blow Molding 
 เป็นกระบวนการขึ้นรูปอย่างง่ายและคุ้มทุนท่ีสุดในการผลิตขวด แต่การควบคุมความหนาของผนัง

ไม่ดีนัก 
 สามารถขึ้นรูปขวดได้หลายรูปแบบ เช่น ขวดที่มีหูจับ  
 
3.3 สมบัติของพอลิเมอร์ 
3.3.1. สมบัติของพอลิเมอร์ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ที่ส าคัญ ได้แก่  
 Primary bonds (covalent/ionic) (ก าหนดโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุ) 
 Secondary bonds (van der Waals) (ก าหนดสมบัติ ต่ า ง  ๆ  เช่น  solubility, miscibility, 

viscosity, surface tension, friction) 
 Chemical composition (ข้ึนกับ ชนิด จ านวน และการจัดเรียงตัวของอะตอม) 
 polymerization conditions 
 
3.3.2. สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ (Polymer Morphology) 
 โครงสร้างเชิงละเอียดของพลาสติก ซึ่ งรวมถึงการรูปร่าง จัดเรียงตัว และสถานะของ 

amorphous and crystalline regions 
 
3.3.2.1. ความส าคัญของ Crystallinity ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ (เม่ือ crystallinity เพ่ิมข้ึน…….  
 Density increases     
 Permeability decreases    
 Opacity increases 
 Tensile strength increases 
 Compression strength increases 
 Clarity decreases 
 Tear resistance decreases 
 Impact strength decreases 
 Toughness decreases 
 Heat sealing temperature increases 
 Heat sealing range decreases 
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3.3.3. สมบัติที่ส าคัญของพลาสติก 
 สมบัติทางความร้อน 

 Melting Temperature (Tm) อุณหภูมิที่ท าลาย crystallites 
 Glass Transition Temperature (Tg) อุณหูภูมิที่ส่วนของพอลิเมอร์เริ่มเกิดการเคลื่อนที่ 
ถ้าอุณหภูมิต่ าเกินไป เทอร์โมพลาสติกจะเปราะแตก ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเทอร์โมพลาสติกจะ
อ่อนตัวและเสียรูปร่าง พลาสติกแต่ละชนิดจะมี Tm และ Tg ต่างกัน ซึ่งมีผลต่อสมบัติและ
กระบวนการแปรรูป ขึ้นรูป 

 สมบัติทางกายภาพ 
 Tensile strength  
 Tear strength 
 Impact strength 
 Elongation 
 Stiffness 

 สมบัติด้านการซึมผ่านไอน้ าและแก๊ส 
 Water vapor transmission (WVTR), Water vapor permeability (WVP) 
 Gas transmission (GTR), Permeability of oxygen (PO2), carbon dioxide (PCO2), etc. 
 Solvent permeability 

 สมบัติทางการมองเห็น เช่น clarity, opaque 
 สมบัติทางไฟฟ้า 
 สมบัติอื่น ๆ ที่ส าคัญ เช่น  

 Density 
 Melt Index (MI) 
 Molecular weight distribution (MWD) 
 Chemical resistance 

 
3.4 พลาสติกที่ใช้มากในการบรรจุอาหาร 
 

 
ที่มา: Hernandez et al. (2000) 
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4 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร 
4.1 การบรรจุใน Retort pouch 
เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในภาชนะปิดผนึกด้วยความร้อน ซึ่งคิดค้นโดย 
Nicholas Appert ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และมีการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากโหลแก้ว กระป๋องโลหะ มาจนถึงถุงพลาสติกประเภท ‘retort pouch’ ใน
ปัจจุบัน สมบัติหลักของ retort pouch คือสามารถทนอุณหภูมิสูงในระดับการฆ่าเชื้อใน retort ได้ มี
ความแข็งแรง และสามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า ออกซิเจนได้ดี  ข้อดีของ retort pouch ที่
เด่นชัดเหนือกระป๋องโลหะ คือ มีน้ าหนักเบา ประหยัดเนื้อที่ในการขนส่งเก็บรักษา ไม่เกิดสนิม พิมพ์
ได้สวยงาม (ดึงดูดผู้บริโภค) (ในที่นีไ้ม่ได้กล่าวถึงกระป๋องโลหะและขวดแกว้) 
 
Retort pouch ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้น วัสดุหลักจะเป็น polypropylene (PP) เนื่องจากทนต่อ
สภาวะการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิและความดันสูงได้และมีราคาถูก หรือ polyethylene terephthalate 
(PET) ซึ่งชนิดที่นิยมใช้คือ crystallized PET (CPET) ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงกว่า PET วัสดุที่
ส าคัญอีกชั้นหนึ่งคือวัสดุที่สามารถป้องกันการซึมผ่านได้ดี ที่นิยมใช้คือ อลูมิเนียมฟอยล์ Ethylene 
vinyl alcohol (EVOH) Polyvinylidene Chloride (PVDC) และ Nylon ในการเชื่อมวัสดุแต่ละชั้น
จ าเป็นต้องใช้สารยึดติด (adhesive) ที่เหมาะสม และต้องค านึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากการไมเกร
ชันของสารเข้ าสู่ ผลิตภัณฑ์อาหาร  ตัวอย่ างวัสดุที่ ใช้ท า  retort pouch เช่น  PET/Al/CPP, 
PP/EVOH/PP, PET/Al/Nylon/PP เป็นต้น 
 
retort pouch มี หลายรู ปแบบ  ได้ แก่  four side sealed pouch, three side sealed pouch, 
stand up pouch นอกจากในรูปของ ถุง หรือ pouch ตามชื่อที่เรียกแล้ว retort pouch ยังหมายถึง 
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืนที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ใน retort เช่น ถาดพลาสติกหรือโลหะมีฝาเปิดลอกได้ 
(peelable lid) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการอุ่นและบริโภค กระป๋องกระดาษเคลือบมีฝาเปิดลอกได้ 
และกระป๋องพลาสติก เป็นต้น การปิดผนึกและความสมบูรณ์และแข็งแรงของรอยปิดผนึกเป็นหัวใจ
ส าคัญของการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะกระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้ retort การปิดผนึก retort pouch 
ท าได้โดยการปิดผนึกด้วยความร้อน โดยการหลอมพลาสติกชั้นปิดผนึกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยความ
ร้อนและความดันและระยะเวลาที่เหมาะสม การปิดผนึกถาดกับฝาควรเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันจึง
ปิดผนึกได้ 
 

   
ที่มา http://www.inspection.gc.ca/   
ที่มา http://www.starkist.com/ 

http://www.inspection.gc.ca/
http://www.starkist.com/
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ที่มา http://www.coffeebags.net.au/   http://hszxpackaging.en.made-in-
china.com/ 
(ถุงตั้งได้ stand up pouch)  
 
4.2 การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Packaging) 
 การบรรจุผลิตภัณฑ์ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (commercially sterile product) ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่าน

การฆ่าเชื้อแล้ว (sterile container) ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ (aseptic condition) 
 การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารที่นิยมใช้คือ การฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนทางตรงคืออาหารสัมผัสกับ 

heating medium โดยตรง และทางอ้อมคืออาหารไม่สัมผัสกับ heating medium โดยตรง เช่น 
การใช้ plate heat exchanger การฆ่าเชื้อวิธีอ่ืนๆ เช่น Ohmic  heating  

 การฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ ที่นิยมใช้ คือ การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน สารเคมี (H2O2 โดยการพ่นหรือ
การจุ่ม อาจใช้ร่วมกับรังสี UV เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ) และรังสี (ที่นิยมใช้คือ รังสี
แกมมา)  

 ตัวอย่างการบรรจุปลอดเชื้อ 
 การบรรจุผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ ทั้งประเภท presterilized และ sterile products เช่น นม 

ผลิตภัณฑ์นม ของหวาน พุดดิ้ง น้ าผักผลไม้ ซุป ซอส 
 การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ (nonsterile products) เพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจาก  

จุลินทรีย์ เช่น ผลิตภัณฑ์นม ประเภท fermented products เช่น โยเกิร์ต 
 ระบบการบรรจุปลอดเชื้อ แบ่งตามรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่นิยมใช้ ได้แก่ 
4.2.1. ระบบกล่อง (Carton systems) ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้น โดยทั่วไปจะมีชั้นต่างๆ ดังนี้ 
 Outer layer PE: protect ink layer, enable sealing 
 Bleached paperboard: carrier of the decor, rigidity 
 Laminated PE: binds the aluminum to paperboard 
 Aluminum foil: gas and light barrier 
 Two inner layers of PE: liquid barrier 
 

http://www.coffeebags.net.au/
http://hszxpackaging.en.made-in-china.com/
http://hszxpackaging.en.made-in-china.com/
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ที่มา Tetra Pak (http://www.tetrapak.com) 
 

  
SIG Combibloc aseptic cartons  
(http://www.sig.biz/site/en/index.html) 
 
4.2.2. ระบบกระป๋องและถ้วย (can, composite cans, cup) 
 กระป๋องประเภทคอมพอสิต (composite can) ตัวกระป๋องจะลามิเนตกับอลูมิเนียมฟอยล์ 

พลาสติก และกระดาษ ปิดด้วยฝาโลหะ ฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนที่ 143C for 3 min 
 กระป๋องโลหะ เช่น ระบบ ‘Dole Aseptic Canning’ โดยฆ่าเชื้อกระป๋องเปล่าด้วย superheated 

steam ในอุโมงค์ ที่อุณหภูมิ 220C นาน 40 วินาที  
 ถ้วยพลาสติกที่นิยมใช้ท าจากพอลิพรอพิลีน ลามิเนตกับวัสดุอ่ืน เช่น เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ 

(EVOH)  

  
  
4.2.3. ระบบขวด (Bottle systems) 
 Glass: dry heat sterilization, H2O2 bath or spray followed by drying with hot air  
 Plastics: blow molded plastic bottles (HDPE, PP are most common) 
 

http://www.tetrapak.com/
http://www.sig.biz/site/en/index.html
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‘Tetra Aptiva Aseptic’, the world’s first aseptic carton bottle (http://www.tetrapak.com) 
 
4.3 การบรรจุสุญญากาศ 
หมายถึง การดึงอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนปิดผนึก โดยที่ 
 ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้สภาวะไม่มีอากาศ 
 สามารถยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ 
 ใช้พลาสติกท่ีป้องกันการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจนได้ดี 
 ใช้พลาสติกท่ีสามารถทนความดันได้ 
 ควรระวัง  จุลินทรีย์ที่เจริญได้ในสภาวะไม่มีออกซิเจน 
 
4.4 การบรรจุในบรรยากาศดัดแปลง 
หมายถึง การบรรจุผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ต่างจากบรรยากาศปกติ 
โดยที่สภาวะปกติประกอบด้วย แก๊สออกซิเจน  2 0.9% คาร์บอนไดออกไซด์  0.03%  ไนโตรเจน  78%  
 
ตัวอย่างสัดส่วน/ปริมาณของแก๊สที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์บางชนิด  
             ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์     ไนโตรเจน  
ขนมปัง              -  60-70    30-40  
อาหารแห้ง           -  -   100 
ผักผลไม้สด        2-10  5-15   -   
 
4.5 การบรรจุแอ็กทิฟ (Active Packaging) 
การบรรจุที่ท าหน้าที่มากกว่าการปกป้องผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนสภาวะ
แวดล้อม เพ่ือรักษาคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา เพ่ิมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
ระบบของการบรรจุแอคทิฟ อาจแบ่งได้ดังนี้ 
4.5.1. ระบบการดูดซับสาร (active scavenging) เช่น 
 แก๊สออกซิเจน 
 แก๊สเอทิลีน 
 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ความชื้น 
 สารให้กลิ่น 
 สารให้กลิ่นรส 
 

http://www.tetrapak.com/
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4.5.2. ระบบการปลดปล่อยสารแอคทิฟ (active releasing) เช่น 
 ตัวต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial) 
 ตัวต้านออกซิเดชัน (antioxidant) 
 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) 
 ความชื้น 
 สารให้กลิ่น 
 
4.5.3. ระบบอ่ืนๆ เช่น 
 การบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง ณ สมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere 

Packaging (EMA) เช่น การใช้วัสดุที่โครงสร้างยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง (high gas permeation 
structure) ในการบรรจุผลิตผลสด 

ประเภทของการบรรจุแอ็กทิฟ 
 ถุงขนาดเล็กบรรจุสารไวปฏิกิริยา (sachets of reactive compounds) 
 การฝังสารไวปฏิกิริยาในโครงสร้างของภาชนะบรรจุ ( incorporated reactive compounds 

into the package structure) 
 รูปแบบอื่นๆ เช่น ฉลาก 
สารดูดซับออกซิเจนใช้มากในการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภทเพ่ือรักษาคุณภาพและยืดอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หลายประเภท  ไม่นิยมใช้มากนักในการบรรจุผลิตผลเกษตร 
ตัวอย่างสารดูดซับออกซิเจน 
ชื่อทางการค้า บริษัท     ระบบ     
Ageless Mitsubishi Gas Chemical  Iron based sachet/label 
Zero2  Southcorp/CSIRO   Polymeric 
OS1000 Cryovac-Sealed Air  Polymeric 
Oxyguard Toyo Seikan   Iron based film 
Freshpax Multisorp    Iron based     
ที่มา Rooney (1995) 
 
การบรรจุแบบแอคทิฟ ที่รู้จักกันดี ได้แก่ ‘สารดูดซับออกซิเจน’ หรือ ‘oxygen scavenger’ หรือ 
‘oxygen absorber’ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของถุงขนาดเล็ก ในสภาวะที่มีความชื้นจะดูดซ้บแก๊ส
ออกซิเจนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ โดยที่สามารถลดออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์ให้ต่ ากว่า  0.1%  
ในการบรรจุต้องใช้พลาสติกท่ีป้องกันการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจนได้ดี 
สารดูดซับออกซิเจน มีหลายแบบ หลายขนาด ในการเลือกใช้สารดูดซับออกซิเจน ควรค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่  
 ขนาด รูปร่าง น้ าหนักของอาหาร 
 วอเตอร์แอคทิวิตี (aw) และปริมาณความชื้นของอาหาร 
 ปริมาณออกซิเจนที่เหลืออยู่ (ในช่องว่างของบรรจุภัณฑ์หรือที่ละลายในอาหาร) 
 สภาพให้ซึมผ่านได ้(permeability, P) ของวัสดุบรรจุ 
 ปริมาณออกซิเจนที่ท าให้อาหารเสื่อมคุณภาพ 
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AGELESS® (Mitsubishi Gas Chemical) FreshPax® (Multisorb Technologies) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ตัวอย่างการใช้สารดูดซับออกซิเจน (AGELESS®) 
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ขั้นตอนการบรรจุโดยใช้สารดูดซับออกซิเจน (AGELESS®)  
 
นอกจากสารดูดซับออกซิเจนแล้ว การบรรจุแอคทิฟ ที่รู้จักกันดี และที่ก าลังได้รับความสนใจมากใน
ปัจจุบัน ได้แก่  
 วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial materials) 
 วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือฟิล์มประเภท controlled interactive หรือ smart packaging ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนสมบัติเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อม เช่น สามารถปรับเปลี่ยน
การซึมผ่านของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นหรือน้อยลง ตามสภาวะบรรยากาศ
หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยน เป็นต้น 

 วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือฟิล์มที่สามารถสร้างบรรยากาศดัดแปลงสมดุล (Equilibrium Modified 
Atmosphere, EMA) ใช้มากในการบรรจุผลิตผลสดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ตัวอย่างเช่น ฟิล์มที่
ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง ของบริษัท PEAKfresh, Evert Fresh, Amcor และฟิล์มซึ่งพัฒนา
โดยกลุ่มพอลิเมอร์ของ National Metal and Materials Technology Center (MTEC) 

  
กล่าวโดยสรุปคือ การบรรจุแอคทิฟให้ผลดีกับผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท และก าลังได้รับความ
สนใจและมีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เทคโนโลยีการบรรจุแอคทิฟได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามในการบรรจุแอคทิฟควรค านึงถึง ค่าใช้จ่ายซ่ึงอาจเพ่ิมมากขึ้น การยอมรับของผู้บริโภค 
และความปลอดภัยของผู้บริโภค 
 
4.6 การบรรจุอินเทลลิเจนท์ (Intelligent Packaging) 
หมายถึง การบรรจุที่สามารถรับรู้สภาวะแวดล้อมและหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งาน 
4.6.1. อินดิเคเตอร์บ่งบอกเวลาอุณหภูมิ (Time Temperature Indicator, TTI) และ TTB 

(Time Temperature Biosensors - Biett AB) ท าให้สามารถติดตามอุณหภูมิสูงหรือต่ า
กว่าที่ก าหนด ในระหว่างการขนส่งเก็บรักษา โดยเฉพาะใน ‘cold chain’ 

4.6.2. อินดิเคเตอร์บ่งบอกระดับความสุกของผลไม้ (ripeness indicator) 
 

 
 
 
 
ripeSense® อินดิเคเตอร์บ่งบอกความสุกของผลไม้ แถบสี
แสดงความนิ่มของผลไม้ เปลี่ยนจาก สีแดง  ) ดิบ (เป็น สีส้ม-
แดง (สุกกลาง) เป็น สีเหลือง  ) สุกเต็มท่ี ( 
http://www.ripesense.com 
 

http://www.ripesense.com/
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ตัวอย่างการใช้ Ripeness indicator พัฒนาโดย MTEC บ่งบอกระดับความสุกของมะม่วงและทุเรียน 
4.6.3. อินดิเคเตอร์บ่งบอกระดับการหมักของผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
ตัวอย่างการบรรจุอินเทลลิเจนท์‘ฉลากแหนม’ สามารถบ่งบอกระดับการหมักของแหนมโดยการ
เปลี่ยนสีของฉลากท่ีติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ที่ด้านนอก (รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบและคณะ) 
 
4.6.4. อินดิเคเตอร์หรือเซ็นเซอร์บ่งบอกการเน่าเสีย (spoilage indicator) หรือระดับจุลินทรีย์ 

(pathogen indicator) แสดงความปลอดภัยของอาหาร 
 
Radio Frequency Identification (RFID) 
Radio Frequency Identification (RFID) น ามาใช้ในการควบคุมทุกจุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมี
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ิมความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องในการติดตามผลิตภัณฑ์ 
 เพ่ิมปริมาณการจ าหน่าย และการผลิต 
 สร้างความพอใจให้กับผู้บริโภค 
 
RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้เครื่องส่งผ่านคลื่น
ความถี่วิทยุ (radio transmitter) และเครื่องอ่าน (reader) ในการรับพลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุ
เพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของวัตถุนั้นๆ ตลอดโซ่อุปทาน ก าลังจะมีบทบาทส าคัญใน
อุตสาหกรรมขายปลีก และเข้ามาแทนที่ ‘bar code’  
 จาก UPC สู่ EPC 

 UPC (Universal Product Code) เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี Bar Code 
 EPC (Electronic Product Code) เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี RFID 

 ข้อด้อยของ Bar Code   
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 Code ต้องอ่านได้ชัดเจน ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก หรือความเสียหาย 
 Code ต้องอยู่ในต าแหน่งที่สามารถอ่านได้ง่ายด้วยสแกนเนอร์  
 ระยะอ่านของ Code สั้นที่สามารถอ่านได้ โดยเท่าไปไม่เกิน 3 ฟุต 
 สามารถอ่านได้เพียง 1 Code ในแต่ละครั้ง 

 ข้อดีของ RFID 
 สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า Bar Code มาก  
 มีความทนทาน ไม่ถูกขีดข่วน เสียหายง่าย 
 สามารถอ่านผ่านวัสดุได้เกือบทุกชนิด (ยกเว้นโลหะและน้ า) 
 ไม่จ าเป็นต้องมี ‘line of sight’ อ่านได้ทุกทิศทาง ในระยะอ่าน 
 ระยะอ่านไกลกว่า 
 สามารถอ่านได้พร้อมกันหลาย tag 

    
ตัวอย่าง Barcode  ตัวอย่าง RFID chip ตัวอย่างการอ่าน RFID  
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ RFID และ Barcode สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสถาบันรหัสสากล สภา
อุตสาหกรรมแห่งปรเทศไทย (http://www.gs1thailand.org/) 
 
4.7 การบรรจุส าหรับไมโครเวฟ 
 Packaging materials can react to microwave in 3 ways: 

 Reflect the radiation 
 Absorb the radiation 
 Transmit the radiation 

 Type of packaging materials 
 Transparent materials 
 Absorbent materials ‘susceptors’ 
 Shielding 

   
http://www.aimcal.com/                  
http://www.amcor.com/ 

http://www.gs1thailand.org/
http://www.aimcal.com/
http://www.amcor.com/
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5 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร 
5.1 หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร 
ระบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ (product-package system) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์อาหาร เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารมีความซับซ้อนและเสื่อม
คุณภาพได้ง่ายและจากหลายสาเหตุที่แตกต่างกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก 
เนื่องจากพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่เกิดการแลกเปลี่ยนมวลระหว่างผลิตภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม 
หรือเกิด ‘อันตรกิริยา’ ระหว่างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ซึ่งอันตรกิริยาในระบบ
การบรรจุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 การซึมผ่าน (permeation) คือการเคลื่อนที่ของสารผ่านพอลิเมอร์ เช่น การซึมผ่านของไอน้ า 

ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ สารระเหยได้ ผ่านฟิล์มพลาสติก เป็นต้น อาจมีผลต่อคุณภาพและ
อายุการเก็บของอาหาร เช่น การสูญเสียหรือเพ่ิมขึ้นของความชื้น ท าให้สูญเสียคุณภาพด้านเนื้อ
สัมผัส สูญเสียคุณค่าทางอาหาร การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันท าให้เกิดกลิ่นหืน เป็นต้น 

 การดูดซับ (sorption) คือ การดูดซับสารในอาหารเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ (พอลิเมอร์) เช่น การดูดซับ
สารให้กลิ่นรสส าคัญของอาหาร เรียกว่า ‘flavor scalping’  

 ไมเกรชัน (migration) คือ การเคลื่อนที่ของสารที่อยู่ในพอลิเมอร์เข้ามาในอาหาร เช่น สารเติม
แต่งในพอลิเมอร์ มอนอเมอร์ที่เหลือในพอลิเมอร์ (เช่น ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์) เป็นต้น ไมเกร
ชันก าลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันในด้านของความปลอดภัยของผู้บริโภค มีกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงอย่างมาก ในการ
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ทั้งนี้ข้ึนกับปัจจัยหลายประการ เช่น  
5.1.1 ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ระบุลักษณะของผลิตภัณฑ์ ขนาด รูปร่าง น้ าหนัก ความหนาแน่น ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ 
 ระบุลักษณะของการเสื่อมเสีย ระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมเสีย 
 สิ่งแวดล้อมภายนอก 
 ปฏิกิริยาเคมี 
 จุลินทรีย์ 
5.1.2 สภาวะอันตรายในสายกระจายสินค้า เช่น ระหว่างการขนส่ง เก็บรักษา 
 ระบุสายการกระจายสินค้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 ผลิตภัณฑ์อาจได้รับอันตรายที่ข้ันตอนใดบ้าง และอย่างไร 
 ระบุชนิด วิธีการ และระยะเวลาในการขนส่งผลิตภัณฑ์ 
 รถบรรทุก รถกระบะ รถไฟ เรือ เครื่องบิน 
 ระบุสภาวะและระยะเวลาในการเก็บรักษา 
 อุณหภูมิ 
 ความชื้น 
5.1.3 ความต้องการทางการตลาด 
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 ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ 
 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ 
 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
5.1.4 วัสดุบรรจุ 
 การเลือกใช้วัสดุบรรจุต้องค านึงถึง 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 สมบัติของวัสดุบรรจุ 
 ราคา 
5.1.5 เครื่องจักรบรรจุ 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 สมบัติของวัสดุบรรจุ 
 ราคา 
 ความต้องการทางการตลาด 
5.1.6 ค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายของวัสดุบรรจุ 
 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบรรจุ 
 ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรบรรจุ 
 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
5.1.7 ปัจจัยอื่นๆ 
 
หลักการง่ายๆ ในการเลือกใช้หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์คือ ใช้เท่าที่จ าเป็น โดยให้ผลคุ้มค่าที่สุด ขั้นตอน
การเลือกใช้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ควรพิจารณาก่อนว่าผลิตภัณฑ์นั้นต้องการบรรจุภัณฑ์หรือไม่ บรรจุ
ภัณฑ์ควรมีสมบัติอย่างไร บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์
หรือไม่ อย่างไร ควรใช้เทคโนโลยีการบรรจุใดหรือไม่ อย่างไร 
 
5.2 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ 
5.2.1 เนื้อสด 
 ลักษณะการเสื่อมคุณภาพ 

 สูญเสียน้ าหนัก 
 สูญเสียน้ าจากผลิตภัณฑ์ (drip loss, exudate) 
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส (เช่น สี กลิ่น กลิ่นรส) 
 การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ 

 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง ออกซิเจน จุลินทรีย์ 
 สารสีในเนื้อสด 
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Pigment    Color    
Reduced myoglobin  Purple 
Oxymyoglobin   Bright red 
Metmyoglobin   Brown 
Denatured globin   Brown   
 การบรรจุเนื้อสด 

 การบรรจุภายใต้สุญญากาศ (Vacuum packaging) 
 การบรรจุในถุงหดรัด (Shrink bag method) ลดการสัมผัสกับอากาศของผลิตภัณฑ์ 
 การบรรจุในถุง (Nonshrink bag method) 
 การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming method) 
 การบรรจุภายใต้สุญญากาศแบบสกินแพ็ค (Vacuum skin packaging, VSP) ลดการสัมผัส

กับอากาศของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ 
 การบรรจุในบรรยากาศดัดแปลง (Modified atmosphere packaging, MAP) เพ่ือรักษาสี

และป้องกันแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น 
 High oxygen MAP 
 Low oxygen MAP 
 Carbon dioxide gas flush 
 Nitrogen gas flush 
 High carbon dioxide MAP 

 
5.2.2 ผักผลไม้สดและตัดแต่ง 
 ลักษณะการเสื่อมคุณภาพ 

 การสูญเสียความชื้น 
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส 
 การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ 
 การชราภาพ (senescence) 

 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบแก๊สใน
บรรยากาศ จุลินทรีย์ 

 การบรรจุผักผลไม้สดและตัดแต่ง 
 การเก็บรักษาภายใต้บรรยากาศควบคุม (Controlled Atmosphere Storage, CA) หมายถึง

การเก็บรักษาผลิตผลภายใต้บรรยากาศที่แตกต่างจากสภาวะบรรยากาศปกติ ที่มีปริมาณ
แก๊สออกซิเจนในบรรยากาศต่ ากว่าปกติ และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าปกติ  
โดยระบบจะมีการวัด ติดตาม และควบุคมให้องค์ประกอบของแก๊สในห้องหรือตู้เก็บรักษา
คงที่ตลอดระยะเวลาในการขนส่งหรือเก็บรักษา เทคโนโลยีนี้ประสบความส าเร็จในการเก็บ
รักษาผลิตผลสดในเชิงพาณิชย์กับผักผลไม้หลายชนิด เช่น แอปเปิ้ล  มีการประยุกต์หลาย
วัตถุประสงค์ เช่น การเก็บรักษาผลิตผลเพ่ือทยอยออกจ าหน่ายเพ่ือการบริโภคนอกฤดู ใช้
เก็บรักษาผลิตผลในตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งในการขนส่งทางเรือ เป็นต้น 
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องค์ประกอบของแก๊สในบรรยากาศที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดพืช พันธุ์ 
ความแก่อ่อน เป็นต้น 

 

   
ห้องเก็บรักษาภายใต้บรรยากาศควบคุม    ระบบควบคุมบรรยากาศ 
ICA- International Controlled Atmosphere 
 (http://www.icastorage.com/) 
 การบรรจุในบรรยากาศดัดแปลง หมายถึงการบรรจุภายใต้บรรยากาศที่แตกต่างจากสภาวะ

บรรยากาศปกติ  ที่ มี ป ริ มาณแก๊ สออกซิ เ จนต่ า กว่ าบรรยากาศปกติ  และแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าบรรยากาศปกติ องค์ประกอบบรรยากาศดัดแปลงภายในบรรจุ
ภัณฑ์ผักผลไม้สด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
 อัตราการหายใจของผลิตผล 
 สภาพให้ซึมผ่านได้ของออกซิเจน (PO2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (PCO2) ของวัสดุ และ

สัดส่วนระหว่าง PCO2 / PO2 หรืออาจเรียกว่า ค่าเบต้า () 
 สภาวะการเก็บรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีผลต่อ

คุณภาพของผลิตผล ทั้งนี้อุณหภูมิมีผลต่ออัตราการหายใจ (อัตราการหายใจสูงขึ้นเมื่อ 
อุณหภูมิสูงขึ้น) และสภาพให้ซึมผ่านได้ (โดยทั่วไปสภาพให้ซึมผ่านได้ของแก๊สของฟิล์ม
จะสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น)  

 ประโยชน์ของ MAP และ CA ได้แก่ 
 ชะลอการหายใจของผลิตผล 
 ชะลอการผลิตเอทิลีน 
 ชะลอการสุก 
 ชะลอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ความผิดปกติทางสรีรวิทยา การบาดเจ็บเนื่องจาก

ความเย็น (chilling injury)  
 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ เช่น ถาดปิดด้วยฟิล์ม ถุงท าจากฟิล์มที่สามารถสร้างบรรยากาศสมดุลที่

เหมาะสมภายในบรรจุภัณฑ์ โดยการปรับโครงสร้าง สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ การเจาะรูขนาด
เล็กด้วยเลเซอร์ การเติมสารเติมแต่ง สารดูดซับเอทิลีน เป็นต้น (ดูบรรจุแอคทิฟ)  

 

http://www.icastorage.com/
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5.2.3 อาหารแช่เยือกแข็ง 
ปัญหาหลักของอาหารแช่เยือกแข็งเมื่อเก็บรักษาไว้นานๆ คือ การเกิด ‘freezer burn’ เนื่องจากการ
สูญเสียน้ าที่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ถึงแม้จะใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า
ได้ดเียี่ยมก็ตาม และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน การบรรจุที่ช่วยลดปัญหา
ดังกล่าว คือการลดช่องว่าง (headspace) ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ ท าได้โดยการบรรจุ
ภายใต้สุญญากาศ หรือการบรรจุภายใต้สุญญากาศร่วมกับฟิล์มหดรัด (shrink film) ฟิล์มต้องมี
ความสามารถในการป้องกันไอน้ าและออกซิเจนได้ดีมาก 
 
5.2.4 อาหารแห้งและอาหารที่ไวต่อความชื้น 
 ลักษณะการเสื่อมคุณภาพ 

 การสูญเสียความชื้น หรือการดูดความชื้น มีผลต่อเนื้อสัมผัส ความกรอบของผลิตภัณฑ์ และ
การเจริญของเชื้อรา 

 ออกซิเดชันของไขมัน ท าให้เกิดการหืน หรือการเกิดกลิ่นรสผิดปกติ 
 การแตก หัก ของผลิตภัณฑ์ 
 การสูญเสียคุณค่าทางอาหาร 
 การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ 

 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง ออกซิเจน 
 การบรรจุอาหารแห้งและอาหารที่ไวต่อความชื้น 

 บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าและออกซิเจนได้ดี 
 การบรรจุในบรรยากาศดัดแปลง เช่น บรรจุภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน หรือ แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ 60% + แก๊สออกซิเจน 40%  
 การบรรจุภายใต้สุญญากาศ 

5.2.5 การบรรจุเครื่องดื่ม 
5.2.5.1 น้ าผักผลไม้ (Juice) 
 ลักษณะการเสื่อมคุณภาพ 

 การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ 
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านสี กลิ่น กลิ่นรส 
 การสูญเสียคุณค่าทางอาหาร 

 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ออกซิเจน ความชื้น จุลินทรีย์ 
 การบรรจุน้ าผักผลไม ้

 บรรจุภัณฑ์แก้ว (วัสดุเฉื่อย ป้องกันไอน้ า แก๊ส ได้ดีมาก ไม่เกิดอันตรกิริยากับผลิตภัณฑ์) 
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 บรรจุภัณฑ์โลหะ (ป้องกันไอน้ า แก๊ส ได้ดี) 
 บรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น OPET ส าหรับน้ าผลไม้บรรจุขณะร้อน 
 การบรรจุแบบปลอดเชื้อ 

 
5.2.5.2 เครื่องดื่มอัดแก๊ส (Carbonated soft drinks) 
 ลักษณะการเสื่อมคุณภาพ 

 การสูญเสียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์: loss of carbonation 
 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ออกซิเจน ความชื้น จุลินทรีย์ 
 การบรรจุเครื่องดื่มอัดแก๊ส 

 บรรจุภัณฑ์แก้ว 
 บรรจุภัณฑ์โลหะ 
 บรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น PET ปิดด้วยฝาอลูมิเนียม แบบ roll on หรือฝาเกลียว (pre-

threaded plastic cap)  
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6 แนวโน้มการบรรจุอาหาร 
การพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสังคมมนุษย์มา
ตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ ซึ่งสามารถสะท้อนรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีของสังคมนั้นๆ ในยุคต่างๆ ได้อย่างดี การบรรจุในยุคโบราณมักใช้วัสดุจากธรรมชาติมาท า
เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ ส่วนของต้นไม้ หนังสัตว์ และมีการพัฒนาโดยน าวัสดุมาขึ้นรูป
เป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา บรรจุภัณฑ์แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบันและอนาคต 
 
แนวโน้มการบรรจุอาหารในปัจจุบันและอนาคต อาจสรุปได้ดังนี้ 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันเริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลาย

ได้ ซึ่งท าจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ เช่น PLA (Polylactic acid) ซึ่งท าจาก 
‘corn starch’ และย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ ในการบรรจุอาหาร แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านต่างๆ 
เช่น สมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าและออกซิเจน ความแข็งแรง และราคา เป็นต้น 

 ระบบการบรรจุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment), 
คาร์บอนฟุตพรินท์ (carbon footprint)    

 วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงมากข้ึน 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ จุลินทรีย์ 

กลิ่นได้ดีข้ึน (high barrier) โดยอาจมีการสารเติมแต่ง สารนาโนต่างๆ เป็นต้น 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์มีลักษณะปรากฏที่ดีขึ้น เช่น พ้ืนผิว ความใส ดีขึ้น 
 ตอบสนองความต้องการของบริโภคในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความง่าย สะดวก ลดเวลาใน

การประกอบอาหาร สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ 
 การพัฒนาวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เพ่ือการบรรจุอาหารนี้ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องจักรในการ

ผลิตวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการบรรจุ และระบบการขนส่งกระจายสินค้าอีกด้วย 
 คาวมปลอดภัยในการบรรจุอาหาร 
 

   
Biodegradable polylactic acid from corn starch  
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