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เมื่อกล�าวถึงคําว�า บรรจุภัณฑ�หรือแพคเกจจ้ิง (Packaging) 
หลายคนอาจจะเร่ิมนึกถึง ภาพของกล�องกระดาษสีน้ําตาล แท�จริง
แล�วบรรจุภัณฑ� ไม�ได�มีแค�เพียงกล�องกระดาษเท�านั้น บรรจุภัณฑ�
ถูกนํามาใช� เพ่ือบรรจุส่ิงของมากมายหลายหลาก รวมทั้งอาหาร
ด�วย หากเอ�ยถึง คําว�าบรรจุภัณฑ�อาหาร คําจํากัดความ เพ่ือ
อธิบายความหมายที่ เข�าใจได�อย�างง�ายๆ คือ ส่ิงที่ช�วยในการ                      
บรรจุอาหารโดยตรงนั่นเอง 

หากลองคิดจินตนาการว�าอยากจะดื่มน้ํา ส่ิงแรกที่เรานึกถึงคือ
ต�องหาภาชนะอะไรสักอย�าง มาใช�ในการตักตวงน้ําเพ่ือที่จะด่ืม 
บางคนอาจนึกถึงแก�ว ใบไม� กะลา หรือแม�กระทั่ง มือของเราเอง 
ภาชนะเหล�านี้ เปรียบเสมือนบรรจุภัณฑ�ของน้ํานั่นเอง 

แหล�งข�อมลู: https://famouspharaohs.blogspot.com/2017/07/wine-in-ancient-egypt.html

การใช�บรรจุภัณฑ�กับอาหารนั้น มมีายาวนานตั้งแต�สมัยดึกดําบรรพ� จาก
หลักฐานภาพเขียนของชาวอียิปต�ในพีระมิด คนโทน้ําหรือหม�อดินเผาโบราณ
ในพิพิธภัณฑ� ส่ิงเหล�านี้ช�วยบ�งบอกว�า บรรจุภัณฑ�ได�อยู�คู�กับอาหารมานาน
และมีความสําคัญมาก มากเท�ากับการผลิตอาหารเลยทีเดียว

แหล�งข�อมูล: 
https://www.saranukromthai.or.th

“แล�วสิ่งใดบ�าง…ทีจ่ะเป�นบรรจุภัณฑ�อาหารได� ” 

https://famouspharaohs.blogspot.com/2017/07/wine-in-ancient-egypt.html
https://www.saranukromthai.or.th


ถ�า ไม�มีบรรจุภัณฑ� เราอาจจะไม�สามารถขนส�งอาหาร                  
จากแหล�งผลิต ไปสู�ผู�บริโภคในที่ต�างๆ ได�  บรรจุภัณฑ�ยังช�วย
ปกป�องอาหาร (Protection)จากฝุ�นละอองและเชื้อโรค อีกทั้ง
ยังช�วยรักษาคุณภาพของอาหาร ให�คงสภาพเดิมจนกระทั่ง
อาหารนั้นถูกนํามาบริโภค  ส่ิงที่กล�าวมานี้เป�นหน�าที่หลักของ
บรรจุภัณฑ� แต�ไม�ใช�แค�หน�าที่เดียว ที่บรรจุภัณฑ�จะทําให�แก�อาหาร 
บรรจุภัณฑ�ยังมีบทบาทช�วยในการส่ือสารให�ข�อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ�แก�ผู�บริโภค (Communication) เช�น ส�วนประกอบ
อาหาร วันหมดอายุ  อีกทั้ง ยังช�วยอํานวยความสะดวก 
(Convenience)ใ นด� านต� า งๆอีกด� วย  อาทิ  ก ารถือ - จั บ                    
การเป�ด-ป�ด การขนส�ง รวมถึงการตั้งวางสินค�าในการจําหน�าย

การเลือกใช�จึงข้ึนอยู�กับลักษณะอาหาร 
(แห�ง น้ํา หรือ กึ่งของเหลว) ประเภทของ
อาหาร (ผัก ผลไม� เนื้อสัตว� อาหารแปร
รูป) ขบวนการผลิตอาหาร การใช�งาน การ
ขนส�ง ความต�องการของตลาด รวมถึง
ต�นทุนการผลิต และการเลือกบรรจุภัณฑ�
อาหาร  มีความสําคัญมาก แต�ส�วนใหญ�
มักจะมุ�งเน�นไปที่การออกแบบหรือดีไซด� 
(Design)

วัสดุที่ถูกนํามาใช�เป�นบรรจุภัณฑ�อาหาร โดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมอาหาร นั้นมีอยู�ด�วยกัน 5 ประเภท                 
คือ ไม� กระดาษ โลหะ แก�ว และ พลาสติก   วัสดุบรรจุภัณฑ�แต�ละชนิด จึงมีความเหมาะสมกับอาหารแต�ละประเภท
แตกต�างกันออกไป 



1.บรรจุภณัฑ�ไม� 
ถึ ง แม� ว� า ก า ร ใ ช� ไ ม� ใ นบรรจุ ภัณฑ� อ าห า ร                
จ ะลดลง  แต� ก็ ยั ง มีการ ใ ช� อ ยู�  ใ นอาหาร                      
บางประเภท อาทิ ลังไม�สําหรับผักและผลไม� 
งหมักไวน� จุกก�อก (Cork) สําหรับป�ดขวดไวน�

2.บรรจุภณัฑ�กระดาษ 
กระดาษถูกนํามาใช� เป�นบรรจุอาหารหลายรูปแบบ                        
ท้ังในรูปของถุง กล�อง ถาด เพราะด�วยคุณสมบัติ   
ของกระดาษ ท่ีทนความช้ืนได�น�อย บรรจุภัณฑ�กระดาษ
จึงถูกนํามาใช�มาก ในอาหารชนิดแห�ง เช�น คุกก้ี ขนมป�ง 
เส�นพาสต�า ซีเรียล (Cereal) ผักและผลไม� แต�ด�วย
เทคโนโลยีทางบรรจุภัณฑ� ได�มีการนํากระดาษมาเคลือบ
ด�วยพลาสติกเพื่อให�สามารถทนความช้ืนได�มากขึ้น 
กร ะดาษจึ งสามารถ นํ ามา ใ ช� เ ป� นบรรจุ ภัณฑ� ใ น
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มด�วย 

3.บรรจุภัณฑ�โลหะ
นิยมใช�มากสําหรับบรรจุภัณฑ�
อาหารกระป�องต�าง ๆ เช�น ผัก 
ผลไม� เน้ือสัตว� นํ้าอัดลม เบียร� 
กระป�องฉีดพ�นหรือกระป�อง
สเปรย�(Aerosol)
และฟลอย� (foil)

4.บรรจุภัณฑ�แก�ว 
ถึงแม�ว�าแก�วจะเป�นวัสดุท่ีเปราะบาง       

แตกง�าย แต�เน่ืองด�วยคุณสมบัติทน
ความร�อนได�สูง มีความโปร�งใสและ
ส า ม า ร ถ ทํ า เ ป� น สี ต� า ง ๆ  ไ ด�                     
บรรจุภัณฑ�แก�ว ยังคงถูกเลือกใช�
ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ�
เครื่องดื่มหลาย
ชนิด เช�น นํ้าผลไม� 
นํ้ า อัดลม เ บียร� 
ซอสปรุงรส และ
อาหารท่ีต�องผ�าน
ค ว า ม ร� อ น สู ง          
ในการผลิต

5.บรรจุภัณฑ�พลาสติก  
พลาสติกเป�นวัสดุบรรจุภัณฑ�ท่ีนิยมใช�มาก            
ในป�จจุบัน เน่ืองด�วยคุณสมบัติท่ีมีนํ้าหนักเบา
และความหลากหลาย ในชนิดของพลาสติก 
ทําให�วัสดุบรรจุภัณฑ�ชนิดน้ี สามารถทน   
ความร�อนในข้ันตอนการผลิตอาหารได�ระดับ
ต�างกัน จึงสามารถใช�บรรจุอาหารได�หลาย
ประเภท เช�น อาหารแห�ง อาหารแช�เย็น 
อาหารแช�แ ข็ง และอาหารท่ีผ�าน
ความร�อนสูงในการผลิต และบรรจุ
พลาสติกบางชนิดมีความโปร�งใส
ห รือสามารถทํ า เป� น สีต� างๆ ได� 
อี ก ท้ั ง ยั ง ส า ม า ร ถ ข้ึ น รู ป ไ ด�                   
หลายแบบ อาทิ ถุง ขวด โหล ถาด 
กล�อง และฟ�ล�ม



ผู�ประสานงาน : งานวิเทศสัมพันธ�และสื่อสารองค�กร   งานแผนและพัฒนาคุณภาพ   วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท�  :   034 585 058  ต�อ  1000    Email.  :  suranee.san@mahidol.edu     

https://twitter.com/mahidolkan

https://www.instagram.com/mahidolkan/

https://www.youtube.com/user/mukawww

ช�องทางการรบัข�าวสาร
วิทยาเขตกาญจนบุร ี มหาวิทยาลัยมหิดล

เร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ�  ยังมีอีกมาก และรูปแบบของบรรจุภัณฑ�อาหาร ก็ไม�ได�
ถูกจํากัด ให�อยู�ในรูปแบบของวัสดุบรรจุภัณฑ� ที่กล�าวมาเท�านั้น ตราบใดที่ยังมีความ
หลากหลายของอาหาร และการผลิตนวัตกรรมทางด�านบรรจุภัณฑ� ก็ยังคงถูกคิดค�น
พัฒนา เพ่ือช�วยรักษาคุณภาพของอาหาร และตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคต�อไป

ส่ิงสําคัญอีกส่ิงหนึ่ง สําหรับบรรจุภัณฑ�อาหารก็คือ วัสดุบรรจุภัณฑ�นั้น  ต�องไม�ก�อให�เกิดโทษ ต�อสุขภาพของ
ผู�บริโภค ดังนั้น วัสดุบรรจุภัณฑ�ต�องถูกตรวจสอบว�า ปลอดภัยใช�กับอาหารได�ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย           
จากองค�กรอาหารและยาหรือที่เรียกว�า ฟู�ดเกรด (Food grade)

http://www.clayci.com/portfolio_page

ปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : อาจารย�ดร.ภัทรนฤน  เบญญาเธียร Email :patnarin.ben@mahidol.ac.th 

👉👉👉👉ช�องทางการติดต�อ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
https://www.facebook.com/foodtechnologymuka/

และ https://m.facebook.com/Foodtech-Mahidol-2046217382341636/

“ การเลือกบรรจุภัณฑ�สําหรับอาหาร ส�วนใหญ�แล�ว จะมุ�งเน�นไปท่ีการออกแบบตัว
บรรจุภัณฑ� แต�แท�จริงแล�ว การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ� กลับเป�นหัวใจหลัก”

http://www.facebook.com/MahidolKan
https://twitter.com/mahidolkan
https://www.instagram.com/mahidolkan/
https://www.youtube.com/user/mukawww
https://www.facebook.com/foodtechnologymuka/
https://m.facebook.com/Foodtech-Mahidol-2046217382341636/
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