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ผึ่งให้แห้ง

ทำแผ่นเยื่อ

วัตถุดิบเยื่อ 21.83 g
สารกันซึม 3 %
แป้งดิบ 8 %

ขั้นตอนการขึ้นรูปเป็นภาชนะ

10

ขั้นตอนการทำแผ่นสำหรับขึ้นรูป

ตัดกระดาษสอดกลางให้
เท่ากับแผ่นตะแกรง
บน-ล่าง สำหรับขึ้นรูป

อัดขึ้นรูปภาชนะที่
อุณหภูมิ 170 oC

ภาชนะจากกระดาษ
พื้นบ้านที่ได้

คุณสมบัติกันน้ำ

1
2 3



บทที่ 3
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม



บรรจุภัณฑ์จากวัสดุประกอบ
(composite materials)

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุประกอบ ผลิตโดยการใช้วัสดุ
หลายๆ ชนิดมาประกอบกันเป็นบรรจุภัณฑ์
สามารถเพิ่มมูลค่า และฟังก์ชันการใช้งาน
ของบรรจุภัณฑ์ และช่วยลดการใช้ทรัพยากร
ที่มีอย่างจำกัด เช่น การใช้กระดาษผสมกับ
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อลดการใช้
พลาสติกซึ่งมีราคาแพงและย่อยสลายได้ยาก
การใช้สาหร่ายผสมกับพืชแทนบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม
จากพลาสติก เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุทำมือ
(Handmade materials)

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้สามารถผลิตขึ้นด้วยมือ
โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ เยื่อกระดาษ
ดินเหนียว ไม้ หรือเชือก เป็นต้น กรรมวิธี
การผล ิตสามารถทำได ้โดยใช ้แรงงานคน
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ใช่พลังงานในการ
ผลิตมาก



บรรจุภัณฑ์อย่างง่าย
(Simplifying packaging)











4. นำข้อมูลมาสรุปเป็นแนวทางใน
การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ในลักษณะลายเส้นบนกระดาษ



บทที่ 4
การตลาดบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปแบบหัตถการ
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



ตลาดบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปแบบ

20

การตลาดของบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปแบบหัตถการจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ส่วนใหญ่จะทำจากใบไม้ หรือกาบพืชที่มี แวกซ์ธรรมชาติที่อัดขึ้นด้วยเครื่องอัดร้อน
และมีขนาดใบใหญ่เพียงพอขนาดถ้วย ชาม ซึ่งบรรจุเฉพาะของแห้ง ที่มีการผลิตใน
ระดับ SME และจะมีในลักษณะบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งสรุปได้
ดังนี้

จานกระดาษชานอ้อย หรือ จานจากเยื่อชานอ้อย
เป็นกระดาษที่ได้มาจากการเอาเยื่อของชานอ้อยที่
เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล นำไปผสม
กับเยื่อกระดาษผ่านกระบวนการตีให้แน่นเพื่อป้อง
กันน้ำรั่วซึม ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบัน จานชามกระดาษที่มาแทนโฟม พลาสติก
จะผลิตจากชานอ้อย ซึ่งมีหลายบริษัทใหญ่ ๆ ที่
ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้

ที่มา: PKT Group (2019)
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จาน ชาม จากเยื่อฟางข้าว ผลิตโดย หจก.ฟางไทย แฟคตอรี่
โดยนำฟางข้าวที่ไร้ประโยชน์ในชุมชนมา ผนวกเข้ากับ เทคโนโลยี
ที่ปราศจากสารเคมี จนได้ ผลผลิตเป็น “เยื่อฟางข้าว” ซึ่งเป็นวิธี
ที่สามารถลด ปัญหาในการสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมแล้วยังสร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชนหมู่บ้านในตำบล
หัวเสือ และตำบลแม่ทะ จังหวัดแพร่

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ (2563)

กาบหมาก แบรนด์ “วีรษา”(Veerasa) โดย
นำกาบหมากมาแปรรูปให้เป็นจานใส่อาหารด้วย
การนำกาบหมากมาล้าง ทำแห้งแล้วอัดตัดแต่ง
เป็นจาน ชามใส่อาหาร และอุ่นอาหารใน
ไมโครเวฟได้

ที่มา: VEERASA (2020)
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ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากใบกล้วย แบรนด์ “C-sense” โดยนำหยวกหรือ
ใบกล้วยมาทำเป็นภาชนะต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปคล้าย ๆ กับเปเปอร์มาเช่
คือไส้ตรงกลางเป็นกระดาษอัดหยวกกล้วยเป็นผิวหน้าด้วยมือทุกใบและเคลือบทับ
ด้วยน้ำมันชนิด food grade สามารถใส่อาหารแห้งรับประทานได้คล้ายกับภาชนะ
ทั่วไป และไม่ควรแช่น้ำไว้นาน เมื่อล้างทำความสะอาด

ที่มา: บริษัท C-sense (2563)

กาบกล้วย โดยกลุ่ม อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ได้นำเอากาบกล้วยมาต้ม
เป็นเส้นใยแล้วนำมาอัดแปรรูปเป็นถ้วย ชาม หรือช้อนส้อม

ที่มา: สยามรัฐ (2561)
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ใบเล็บครุฑลังกา มีการปลูกกันมาในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ต้องแปรรูป เพียงเด็ดใบ
มาล้างทำความสะอาดก็สามารถใช้งานได้ทันที เพราะมีลักษณะเหมือนชามแต่แรก
อยู่แล้ว แต่ใส่ได้เฉพาะของแห้งเท่านั้น

ที่มา: มติชน เส้นทางเศรษฐี ออนไลน์ (2563)

ใบทองกวาว ใบไม้ชนิดนี้สามารถนำมาขึ้นรูปเป็น บรรจุภัณฑ์อย่างจานหรือชามได้
มีความคงทนพอสมควร เพราะสามารถใส่อาหารได้ถึง 2-3 วันก่อนที่จะเริ่มเสื่อมสภาพ

ที่มา: SuwitBrand (2560)

ใบตอง และใบจาก ซึ่งใช้ในการนำมาห่อทำขนมอยู่แล้ว โดยเป็นใบไม้ที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น สามารถนำมาผลิตเป็นภาชนะทางเลือกจากวัสดุธรรมชาติ

ที่มา: SALIKA (2562)
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บทที่ 5
การคำนวณต้นทุนราคาแบบง่าย
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