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คำนำ 

 “สถานการณในปจจุบ ันโลกกำลังเผชิญปญหาวิกฤติจากขยะ

พลาสติกสังเคราะห ซึ ่งประเทศไทยก็เผชิญกับวิกฤติปญหาขยะทวมเมือง

เชนเดียวกัน โดยเฉพาะขยะจากบรรจุภัณฑ ถุง ภาชนะของใชพลาสติกนานา

ชนิดทำใหประเทศไทยมีขยะในทะเลมากเปนอันดับ 6 ของโลก ซึ ่งเปน

อันตรายตอระบบนิเวศสัตวทะเล และหวงโซอาหารของมนุษย” ทั้งนี ้เม่ือ

พิจารณาการยอยสลายของวัสดุจากพลาสติกหรือโฟม ตองใชเวลายอยสลาย

นานกวา 300 ป ซึ่งหากมองไปที่กระแสทั่วโลกก็กำลังใหความสำคัญกับการ

ลดขยะพลาสติกที่กำลังคุกคามสิ่งแวดลอมโลก ดวยเหตุนี้ความตองการของ

ตลาดภาชนะท่ียอยสลายไดงาย จึงกลายเปนตลาดที่นาจับตามอง และกำลัง

เติบโตอยางรวดเร็วทั้งในประเทศและตลาดสงออกไปตางประเทศ ซึ่งรัฐบาล

หลายประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็ตางสนับสนุนใหภาคเอกชนขยายการ

ผลิตวัสดุชีวภาพแทนพลาสติกสังเคราะหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม ท่ีมีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในทุกมิติ ทั ้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล อม  

ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ   

หากพิจารณาพ้ืนท่ีของจังหวัดสุราษฎรธานีมีการปลูกหมากเปนจำนวน

มาก แตสวนใหญจะเก็บเกี ่ยวเฉพาะผลหมากมาจำหนายหรือแปรรูปทำ 
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หมากแหงสวนกาบหมากก็จะทิ ้งไวในสวน ทั ้งนี ้หากนำกาบหมากมาทำ

ผลิตภัณฑเพื่อจำหนายก็จะเปนการสรางรายไดใหกับชุมชนเพิ่มขึ้น ประจวบ

กับในสภาวะปจจุบันราคาพืชผลทางเกษตรมีราคาตกต่ำลงมากทำใหเกษตรกร

มีรายไดลดลง ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงไดคิดคนและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับ

ผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมากท่ีสามารถผลิตบรรจุภัณฑได 2 แบบ คือ

แบบจานเหลี่ยมขนาด 6 นิ้ว × 7 นิ้ว และแบบถวยขนาดเสนผานศูนยกลาง  

6 นิ้ว โดยไมตองถอดเปลี่ยนแมพิมพสามารถทำงานไดสะดวกและรวดเร็ว

รวมทั ้งลักษณะของผลิตภัณฑเปนไปตามความตองการของตลาด ใหกับ

วิสาหกิจชุมชนตำบลทาอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือ

สงเสริมการประกอบอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชน  

สำหรับตนทุนคากาบหมากก็เปนการสรางรายไดยอนกลับใหกับ

เกษตรกรผู ปลูกหมากในชุมชนนอกเหนือจากการขายผลหมากไดเพิ ่มข้ึน 

สามารถสรางรายไดใหกับสมาชิกและเกษตรกรตอปไดเปนจำนวนมากสงผลให

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีข้ึนดวยเชนกัน 

           คณะผูวิจัย  

                                               2564 

 

 

 

 

 



ค 
 

สารบัญ 

  หนา 
คำนำ ก 
สารบัญ ค 

สวนท่ี 1  การปลูกหมาก 1 
      1. ลักษณะท่ัวไปและลักษณะทางพฤกษศาสตรของหมาก 2 
 2. พันธุหมาก 4 
 3. การขยายพันธุและการเพาะปลูกหมาก 5 
 4. การดูแลรักษาหมาก 9 

สวนท่ี 2 การผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมาก 11 
 1. การเตรียมกาบหมาก 12 
 2. การผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมาก 16 

สวนท่ี 3 การบรรจุภัณฑเพ่ือจำหนายเชิงพาณิชย 23 
 1. ความสำคัญของบรรจุภัณฑ 24 
 2. วัตถุประสงคของการออกแบบบรรจุภณัฑ 24 
 3 ประเภทของบรรจุภัณฑ 25 
 4. บรรจุภัณฑรักษโลกกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 26 
 5. ความสำคัญของบรรจุภัณฑรักษโลกตอการสงเสริม

ดานการตลาดของธุรกิจ 
27 

 6. ประโยชน และลักษณะท่ีดีของบรรจุภัณฑรักษโลก 28 
 7. การจดัทำบรรจุภัณฑสำหรับบรรจุผลิตภัณฑบรรจุ

อาหารจากกาบหมากเพ่ือจำหนาย 
30 

 



1 
 

องคความรู เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

และองคความรูท่ีนำมาขยายผลสูกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 

การปลูกหมาก 
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การปลูกหมาก 

1. ลักษณะท่ัวไปและลักษณะทางพฤกษศาสตรของหมาก 

หมากเปนพืชยืนตนตระกูลเดียวกับปาลม ขึ้นไดทั่วไปทั้งในเขต

อบอุนและ เขตรอน มีชื ่อทางวิทยาศาสตรวา ARECA CATECHY LINN  

มีชื่อภาษาอังกฤษวา BETEL NUT, ARECANUT หรือ ARECANUT PALM 

ถิ ่นกำเนิดไมทราบแนนอน คาดวาอยู บริเวณแหลมมลายูและหมู เกาะ

ฟลิปปนส ปจจบุันมีกระจายอยูท่ัวไป มีสวนประกอบสำคัญดังนี้ 

1.1 ร า ก   หมากม ี ร ะบบร า กฝ อย ไ ม  ม ี ร า ก แ ก ว  

จำนวนรากขึ ้นอยู ก ับความอุดมสมบูรณของตนและ

สภาพแวดลอม ไมสามารถเจริญเติบโตในน้ำขังไดนาน 

1.2 ลำตน    เปนพืชลำตนเดี่ยว ไมแตกกอ ไมแตกแขนง 

เนื้อไมไมมีแกน เจริญเติบโตทางเรือนยอดเทานั้น เปลือก

ลำตนเม่ือออนจะมีสีเขียว และเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลอมเทา

เมื่ออายุมากขึ้น ลำตนมีปลองปรากฏจากชวงภายใน แตละปตนหมาก 

จะเจร ิญเต ิบโตประมาณ 5 ปล อง เม ื ่อโตเต ็มท ี ่ลำต นจะม ีขนาด

เสนผาศูนยกลางประมาณ 6 นิ ้ว และสูงหรือยาวตั ้งแต 30 – 100 ฟุต  

เนื้อของตนจะเปนเสี้ยนยาว ๆ จับตัวกันแนนทำใหมีความแข็งมาก 

1.3 ใบ      ใบหมากเกิดบริเวณเรือนยอด ลักษณะใบเปน

ใบประกอบเชนเดียวกับพืชตระกูลปาลมทั่วไป มีความ

ยาวประมาณ 4 ฟุต และแตละใบประกอบมีความยาว  
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1 - 2 ฟุต ซึ่งเปนใบยอยเรียงเปนแถวทั้ง 2 ขางของกานใบ ที่สวนปลาย

ของกานใบที่ติดกับลำตนเรียกวากาบ แตละกาบจะมีขนาดเทากับเสนผาน

ศูนยกลางของลำตนโดยประมาณ 1 ฟุต ยาวประมาณ 2 ฟุต 

1.4 ดอก     ดอกหมากหรือจั่นหมากจะเกิดบริเวณซอก

โคนกานใบที่ติดกับลำตน โดยมีแกนกลางหรือโคนคั่นติด

กับลำตน ดอกจะเปนกานยาวประมาณ 5 นิ้ว ดอกจะ

ออกรวมกันเปนชอใหญ มีดอกตัวเมียอยูบริเวณโคนตน มีขนาดประมาณ 

0.3 นิ ้ว และดอกตัวผู อยู ส วนปลายของกานมีขนาดประมาณ 0.5 นิ้ว 

จำนวนดอกจะมาก หรือนอยข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม 

1.5 ผล      มีลักษณะกลมรี มีเสนผาศูนยกลางประมาณ  

1 – 2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 1.5 – 2.5 นิ้ว เมื ่อย ังออนจะมี 

สีเขียว เรียกวาหมากดิบหรือหมากสด เมื่อแกจัดจะมี 

สีเหลืองสม เรียกวา หมากสุกหรือหมากสง ผลรวมกันอยู เปนทะลาย  

แตละทะลาย มีผลหมากประมาณ 100 – 500 ผล 

1.6 ผลหมาก    ประกอบดวยสวนประกอบ ดังนี้ เปลือก

ชั้นนอก เปนเปลือกชั้นบาง ๆ ผิวเปนมัน เสนใยละเอียด 

เหนียว เปลือกชั้นกลาง เปนเปลือกที่มีเสนในมีลักษณะ

หยาบ เมื่อดิบมีลักษณะออน นิ่ม และแข็งขึ้นเมื่อหมากแก เปลือกชั้นใน 

เปนเปลือกหุมเนื้อหมากเปนเยื่อบาง ๆ ใส ๆ เกาะติดอยูกับ เมล็ดหรือสวน

ท่ีเรียกวา เนื้อหมาก เม่ือดิบจะนิ่มและเนื้อเปนลายเสนสีเหลืองหรือน้ำตาล

แดงเม่ือแกเมล็ดจะเกาะติดแนนกับเปลือกชั้นใน ถานำไปตากใหเมล็ดแหงจะ
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แกะออกไดง าย เสนที ่อยู ในเนื ้อหมากจะมีสีแดงจนสีแดงเขม ผลหมาก

ประกอบดวยสารอัลคาลอยดตาง ๆ ประมาณ 3 ชนิด ประมาณรอยละ 0.5 

ของน้ำหนักเมล็ด และในจำนวนสารอัลคาลอยดดังกลาวประกอบดวยสาร

แทนนิน รอยละ 18 ซ่ึงเปนสารท่ีทำใหเกิดรสฝาด 

2. พันธุหมาก 

คนอง คลอดเพ็ง (2538) แบงพันธุ หมากจากลักษณะตาง ๆ 

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 แบงตามลักษณะผล มี 2 ลักษณะคือ 

2.1.1 พันธุผลกลมมีผลกลมใหญขนาดของเนื้อหรือเมล็ด

เปนเชนเดียว กันกับลักษณะของผล เปลือกหนาและ

สม่ำเสมอ 

2.1.2 พันธุ ผลกลมรี ผลเล็กกวาพันธุ ผลกลม ทรงผล 

จะมีลักษณะยาวรี ลักษณะเนื ้อหรือเมล็ดไมแนนอน 

อาจจะกลมหรือแปนหรือกลมรีก็ได เปลือกมีความหนา 

ไมคอยสม่ำเสมอ 

2.2 แบงตามลักษณะทรงของลำตน มี 3 ลักษณะสำคัญคือ 

2.2.1 พันธุตนสูง ลักษณะลำตนสูง ตนคอนขางเล็ก ปลอง

หาง ใบยาว จั่นยาว ใหผลผลิตสูง 

2.2.2 พันธุตนเตี้ย ลักษณะลำตนเตี้ย ตนอวบใหญ ปลองถ่ีขอ

เกือบจะติดกัน ใบสั้น จั่นสั้น ออกจั่นนอย ผลผลิตต่ำ 
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2.2.3 พันธุ กลาง มีลำตนสูงปานกลาง อวบใหญ ปลองหาง

ประมาณ 5 - 15 เซนติเมตร อายุ 6 ป ตนสูงประมาณ 1.50 เมตร ใบสั้นปาน

กลาง จั่นอวบใหญใหผลผลิตคอนขางสูง 

2.3 แบงตามความฝาดของเมล็ด ฉัตรชัย ปฏิยุทธ และคณะ 

(2524)  

2.3.1 หมากสรอย เปนหมากท่ีมีผลขนาดเล็ก ลักษณะผลยาว

รี ผลดก มีผลทะลายละไมนอยกวา 200 ผล เมล็ดไมฝาด 

2.3.2 หมากมะพราว เปนหมากที่มีผลกลม ขนาดใหญ เมล็ด

มีเสี้ยนหยาบ ผลไมดก เมล็ดไมฝาด 

2.3.3 หมากมัน เปนหมากที่มีผลกลมขนาดใหญ เมล็ดฝาด 

เปนท่ีนิยมปลูก กันมาก 

2.3.4 หมากฝาดหรือหมวกยัน มีผลขนาดเล็ก ลักษณะกลม 

ผลดก ใชไดดี ท้ังหมากออนและหมวกสุก 

2.3.5 หมากครั่ง เมล็ดมีสีแดงคล้ำ ความฝาดนอย 

3. การขยายพันธุและการเพาะปลูกหมาก 

การขยายพันธุของหมากทำสวนใหญจะทำโดยการเพาะเมล็ด ซ่ึง

ตองอาศัยข้ันตอนสำคัญ  3 ข้ันตอนคือ 

3.1 การเพาะเมล็ด เพาะในถุงหรือในแปลงและนิยมเพาะใน

แปลงท่ีเปนพ้ืนท่ีโลงแจง ควรมีการพรางใหมีแสงรำไร ดินท่ีใชเพาะควรเปน

ดินรวนปนทรายหรือ ดินที่มีสวนผสมของขี้เถาแกลบเพื่อชวยในการระเหย

น้ำไดดี การวางผลหมากควรวางใหผลหมากใหนอนหรือใหข้ัวผลอยูดานบน 

ในทิศทางเดียวกันใหเต็มพื ้นที ่ พื ้นที ่ 1 ตารางเมตร เพาะผลหมากได
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ประมาณ 600 - 700 ผล เม ื ่ อวางแล  วควรกลบด ินม ิ ดผลหมาก                    

รดน้ำใหชุมทุกวัน หลังเพาะแลวประมาณ 1-2 เดือน หมากก็จะงอกหนอ

ขึ้นมา และเมื่อตนหมากมีอายุประมาณ 4-5 เดือน จะสามารถนำไปชำใน

ถุงหรือชำในแปลงตอไป 
 

    

ภาพท่ี 1 การเพาะเมล็ดหมาก 

3.2 การชำ น ิยมทำ 2 ว ิธ ีค ือ การชำในแปลงหร ือใน

ถุงพลาสติก ควรใชดินที่มีลักษณะรวนซุย มีการพรางแสงมีระยะปลูกชำ

ประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร เมื่อหมากอายุประมาณ 1 ป ก็ยายไปปลูกได 

การชำในถุงพลาสติกใชถุงชำขนาด 5" x 7" เปนที่นิยมมากเพราะงายแก

การยายและนำไปปลูก 
 

    

ภาพท่ี 2  การชำกลาหมากในถุงชำ 



7 
 

3.3 การปลูกหมาก โดยทั่วไปแลวควรปลูกตนฤดูฝนหลังจาก

ฝนตกหนัก 1-2 ครั้ง การปลูกควรใหตนกลาตั้งตรงและใหดานบนของผล

อยูระดับผิว จัดทำอยู 2 วิธีคือ 

1) การปลูกแบบยกรอง เปนการปลูกในพื้นที่บริเวณใกล 

ลำน้ำเปนท่ีลุม เพ่ือใหเกิดการชวยระบายน้ำในดิน มักจะใชระยะการปลูกดังนี ้

 ระยะปลูก 3 x 3 เมตร จำนวนตนประมาณ 170 ตน/ไร  

 ระยะปลูก 3.5 x 3.5 เมตร จำนวนตนประมาณ 130 ตน/ไร   

 ขนาดของหลุมโดยประมาณ 50 x 50 x 50 ซม. 
 

                     3 m 
 

 
3m 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ระยะหางในการปลูกหมากเชิงเดี่ยว 
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ภาพท่ี 4  การปลกูหมากแบบยกรอง 

2) การปลูกแบบไมยกรอง เปนการปลูกในพื้นที่สูงทั่วไป

น้ำไมขัง ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 2 x 2 เมตร หรือประมาณ 400 

ตน/ไร แตก็อาจมีปญหาดานคุณภาพ ดานผลผลิตตอตนอาจจะลดลง แต

อยางไรก็ตาม การปลูกอาจจะตองพิจารณาถึงพันธุหมาก ความตองการ 

และขอจำกัดอ่ืน ๆ ตลอดไปจนถึงการดูแลรักษาดวย  

 

ภาพท่ี 5  การปลูกหมากแบบไมยกรอง 
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 ทั้งนี้หากเปนการปลูกแบบเชิงผสมก็ใหตนหมากหางจากพืชสวน

ประมาณ 2 - 3 เมตร หรือปลูกตามแนวเขตของพื้นที่ตลอดแนวก็ได โดย

ใหไดระยะหางตอตนประมาณ 2-3 เมตร เชนกัน 

4. การดูแลรักษาหมาก 

ในการปลูกหมาก ตองมีการดูแลรักษาเชนเดียวกันกับพืชชนิด

อ่ืน ๆ และท่ีสำคัญควรพิจารณาจากสวนตาง ๆ ตอไปนี้ 

4.1 การใหน้ำ ในชวงที ่หมากยังมีขนาดเล็ก ควรมีการใหน้ำ

ประมาณ 2 วันตอ 1 ครั้ง สวนหมากโต ในฤดูแลงก็ควรมีการใหน้ำบางเปน

คร ั ้ งคราวแต ถ  า เป  นท ี ่ ล ุ  มต  องม ี การระบายน ้ ำออกโดย ให น้ ำ 

ต่ำกวาระดับผิวดินประมาณ 50 เซนติเมตร 

4.2 การกำจัดวัชพืช ควรมีการกำจัดวัชพืชรอบ ๆ โคนตนหมาก

อยูอยางสม่ำเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4.3 การใสปุย ควรใสเม่ือเก็บเก่ียวผลแลว และควรใชปุยอินทรีย

โดยใช อัตรา 800 – 5,000 กิโลกรัม/ไร แบงเปนปละ 1 - 4 ครั้ง 

4.4 การระวังรักษาโรคและแมลง โรคและแมลงที่สำคัญสำหรับ

หมากมีหลายชนิดและท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

4.4.1 โรคผลแก เกิดจากเชื้อราเขาทำลายข้ัวผล ทำใหผลรวง 

สวนมากเกิดในฤดูฝน 

4.4.2 โรคโคนและรากเนา เกิดจากเชื ้อราชนิดเดียวกันท่ี

ทำลายขั้วผล เมื่อสภาพพื้นดินบริเวณโคนและรากเปยกชื้น เชื้อราจะเขา

ทำลายรากและโคน ทำใหตนมีอาการใบเหลือง ถาระบาดมากจะทำให

หมากตายได 



10 
 

การปองกันและกำจัดโรคผลและโคนเนา ควรปฏิบัติดังนี้ 

4.4.2.1 ไมควรปลูกพืชแซมใหแนนทึบจนเกินไป ให

อากาศถายเท และแสงแดดสองผานไดดี 

4.4.2.2 ควรเก็บผลหมากเนาที่หลนบริเวณโคนตนไปเผา

ท้ิงหรือ ทำลาย อยาปลอยท้ิงไว 

4.42.3 ถาพบวาโคนหรือรากเนาในระยะแรก ควรใชสาร

ปองกันและ กำจัดเชื้อรา ไดแก เทอรราคลอร หรือ เทอราโซน 

4.4.2.4 ถาเปนตนที่เปนรากและโคนเนา ควรขุดทิ้งโดยการ

เอาไปเผาและทำลาย และใชสารปองกันโรครวดใหท่ัวบริเวณหลุมเดิม 

4.4.3 หนอนเจาะลำตน หนอนขนาดกานไมขีด ยาวประมาณ 

2 -3 นิ้ว จะเจาะบริเวณโคนตน ทำใหหมากตายได การปองกันควรใช

สารเคมีโรยบริเวณโคนตน 

4.4.4 ปลวก ปลวกจะกัดกินเนื้อไมของตนหมาก การปองกัน

ใชสารเคมีพวกบาซูดิน อารามอน ซันฟอส โรยบริเวณรังปลวกหรือดิน 

4.4.5 เพลี้ยไฟ เปนแมลงขนาดเล็กสีน้ำตาล - ดำ จะดูดน้ำ

เลี้ยงจากใบหมาก สวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงหมากยังเล็กอยู การปองกัน

โดยใชสารพวกเซพริน 85 ฉีดพนหรือโรยบริเวณโคนตน 

4.4.6 เพลี้ยหอยและเพลี้ยแปง เพลี้ย 2 ชนิดนี้จะดูดน้ำเลี้ยง

จากใบและจั่นหมาก ทำใหหมากชะงักการเจริญเติบโตและผลไมสมบูรณ

เทาท่ีควร การกำจัดใชสารพวกนูราตรอน ฉีดพน 
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สวนที่ 2 

การผลิตบรรจุภัณฑอาหาร 

จากกาบหมาก 
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การผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมาก 

1. การเตรียมกาบหมาก 

1.1 ลักษณะท่ัวไปของกาบหมาก 

กาบหมาก คือ สวนของทางหมากที่หอหุมลำตน เราสามารถ

นำกาบหมากที่หลุดรวงจากตนมาใชประโยชนได เชน นำไปหอกาละแม 

โดยเจียนกาบหมากใหเปนสี่เหลี่ยม นำไปใสกาละแมขณะรอนๆ มวนให

เปนวงกลม ใชเปนภาชนะตักน้ำแทนขันหรือถังน้ำ ที่เรียกวา หมาตักน้ำ  

พัดกาบหมาก นำกาบหมากมาตัดเปนรูปพัด หรือทำเปนภาชนะใสอาหาร 

เพราะมีความเหนียว คงทน และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สามารถยอยสลาย

ตามธรรมชาติ ในปจจุบันมีการพัฒนาโดยวิธีขึ ้นรูปดวยความรอน เปน

ภาชนะใสอาหารรูปทรงตางๆ 
 

    

ภาพท่ี 5  ลักษณะของกาบหมาก 

ซ่ึงกาบหมากในแตละทองถ่ินนั้น ก็มีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะทำรูปทรง

ภาชนะที่แตกตางกัน เชน หากเปนกาบทางภาคอีสานจะมีขนาดเล็ก เนื้อ

ขาว เหมาะที่จะทำภาชนะขนาดเล็ก รูปทรงบางๆ ทรงสี เชน ถวยใสขนม

อบ กาบหมากภาคกลางจะมีขนาดใหญขึ้นมาหนอย แตสำหรับภาคใตจะมี
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ขนาดใหญและหนาแข็ง ลายน้ำตาลเขม เหมาะที่จะทำจานขนาดใหญ หรือ

รูปทรงที่ตองเนนความแข็งแรง เชนจานทรงแปดเหลี่ยม โดยกาบหมาก 1 ใบ 

สามารถทำจานได 1-3 ใบ โดยรูปแบบที่กำลังเปนที่นิยมและขายดี ไดแก 

จานขนาดเล็ก เพ่ือใสขนมอบหรือขนมในการจัดงานอีเวนตตางๆ 
 

 

ภาพท่ี 6  การนำกาบหมากเพ่ือทำเปนภาชนะใสอาหารรูปทรงตางๆ 

ซึ่งจุดเดนของการทำภาชนะบรรจุอาหารจากกาบหมากนอกจาก

จากจะปราศจากสารเคมีและการฟอกสี 100% แลว ยังมีน้ำหนักเบา ไม

แตกหักงาย สามารถใชกับเตาไมโครเวฟและเตาอบไดอยางปลอดภัย ทน

ความเย็นและรอน ตั้งแต -18 องศาเซลเซียสถึง 200 องศาเซลเซียส บรรจุ

ของเหลวได มีลวดลาย สีสัน และกลิ่นหอมเปนเอกลักษณ ท่ีสำคัญสามารถ

ยอยสลายไดตามกระบวนการทางธรรมชาติเพียง 45 วัน 

1.2 การเตรียมกาบหมากเพ่ือข้ึนรูปบรรจุภัณฑอาหาร 

การเตรียมกาบหมากเพ่ือข้ึนรูปบรรจุภัณฑอาหารดวยเครื่องผลิต

บรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมากซึ่งสามารถผลิตหรือขึ้นรูปได 2 แบบ คือ 
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แบบจานเหลี่ยมขนาด 6×7 นิ้ว และแบบถวยกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 

6 นิ้ว ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.2.1 เลือกกาบหมากที่มีขนาดความกวางอยางนอย 10 นิ้ว

และความหนาท่ีพอดี นำไปลางทำความสะอาดดวยน้ำสะอาดครั้งท่ี 1 และ

นำไปตากพอหมาด  
 

    

ภาพท่ี 7  การเลือกกาบหมากและลางทำความสะอาด 

1.2.2 ตัดแตงใหไดขนาด 10 นิ้ว × 11 นิ้ว 
 

    

ภาพท่ี 8  การตัดแตงกาบหมาก 
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1.2.3 ลางครั้งที่ 2 ดวยน้ำผสมดางทับทิมในอัตราสวนน้ำ

สะอาด 1 ลิตร ตอน้ำดางทับทิม 10 CC หรือ 1 ฝาขวดลิโพวิตันดี และ

นำไปตากแหงใหคาความชื้นมาตรฐานเปยกอยูที่ประมาณ 40 % (ทดสอบ

โดยการชั่งน้ำหนักตอนเปยกกับหลังตาก เชน ตอนเปยก 1 กิโลกรัม หลัง

ตากจะมีน้ำหนักประมาณ 600 กรัม) 
 

    
 

ภาพท่ี 9  การลางและการตากแหง 
 

1.2.4 การจัดเก็บกอนนำไปขึ้นรูป โดยการเก็บในถุงที ่ปด

สนิทเพื่อปองกันกาบหมากที่ผานการทำความสะอาดสัมผัสกับอากาศท่ี

อาจจะเก ิดเช ื ้อราได  และเป นการร ักษาคาความช ื ้นในกาบหมาก 

ท่ีจะสงผลตอคุณภาพผผลิตภัณฑ เนื่องจากถาความชื้นนอย (แหงมาก) จะ

เกิดการฉีกขาด และถาความชื้นมาก (แหงนอย) จะเกิดความไมคงรูปของ

ผลิตภัณฑ 
  



16 
 

    

ภาพท่ี 10  การจัดเก็บกาบหมากกอนการข้ึนรูป 

2. การผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมาก 

ในการผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมากเพ่ือใหไดบรรจุภัณฑ 

2 แบบ คือแบบจานเหลี่ยมและแบบถวยกลมกระบวนการผลิตหรือการข้ึน

รูปจะใชเครื่องผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติใน

การผลิตบรรจุภัณฑดังกลาว โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

2.1 สวนประกอบหลักของเครื่องผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบ

หมากระบบก่ึงอัตโนมัติ 
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ภาพท่ี 11  เครื่องผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมากระบบก่ึงอัตโนมัติ 

2.2 หลักการทำงานของเครื่องจักร  

เครื่องผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากกาบหมากระบบก่ึงอัตโนมัติ

ใชระบบไฮดรอลิกสเปนตนกำลังที ่มีหัวอัดและชุดควบคุมชุดเดียวแต

สามารถทำงานไดกับแมพิมพ 2 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) อัดข้ึนรูปภาชนะจากกาบหมากดวยแมพิมพ 2 ชุด ชุดท่ี 1 

เปนแบบจานเหลี่ยม ชุดที่ 2 เปนแบบถวยกลม โดยชุดแมพิมพสามารถ

เลื่อนซายขวาเพื่ออัดกาบหมากดวยกระบอกไฮดรอลิกสแบบ 2 ทิศทาง  

มีสวิตชสำหรับควบคุมการทำงานเพ่ือเลื่อนตำแหนงแมพิมพ 
 

แมพิมพ 

แบบจานเหลีย่ม 

แมพิมพ 

แบบถวยกลม 

ชุดปอนกาบหมาก 

ตูควบคุม 

การทำงาน 
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ภาพท่ี 12  ลักษณะของผลิตภัณฑท่ีข้ึนรูปดวยแมพิมพ 

2) อัดขึ้นรูปภาชนะจากกาบหมากดวยกระบอกไฮดรอลิกส

แบบ 2 ทิศทาง ท่ีปลายกานสูบตอกับแมพิมพโดยยึดดวยสลักสามารถถอด

เพื่อเปลี่ยนแมพิมพได ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติดวยสวิตชและ

ระบบควบคุมแบบ Semi-automatics  

3) มีชุดปอนกาบหมาก (Feed) สำหรับรีดกาบหมากใหเรียบ

เพื่อปอนสูแมพิมพที่ทำงานดวยระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติชุดเดียวกับ

ชุดอัดขึ้นรูป (เมื่อเปดสวิตชชุดปอนกาบหมากจะทำงานตามเวลาที่กำหนด

ชุดอัดข้ึนรูปจึงจะทำงาน) 
 

 

ภาพท่ี 13  ระบบปอนกาบหมากเขาสูแมพิมพ 

แมพิมพจานเหลี่ยม แมพิมพถวยกลม 
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4) มีระบบตัดขอบกาบหมากติดที ่แม พิมพเพื ่อตัดขอบ

หลังจากการอัด 
 

 

ภาพท่ี 14  การตัดขอบผลิตภัณฑกาบหมาก 

5) ถายเทความรอนใหแมพิมพโดยใชชุดฮีตเตอร 2 ชุดเพ่ือให

ความรอนแกชุดหัวกดทั้งชุดบนและชุดลางสงผานใหกาบหมากคงสภาพ

หลังผานการอัด และวัดคาอุณหภูมิดวย Thermometer Sensor สำหรับ

แสดงสถานะของอุณหภูมิขณะทำงาน 

2.3 ข้ันตอนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ 

1) วางกาบหมากบนชุดปอนกาบหมาก 

2) เปดสวิตช 1 ซ่ึงเปนสวิตชปด/เปดการทำงานของเครื่องไป

ตำแหนง ON 

3) กดสวิตช 2 ซ่ึงเปนสวิตชกดการทำงานแบบอัตโนมัติ 

หมายเหตุ หลังจากเปดสวิตชแลวเครื่องจะทำงานในระบบ

อัตโนมัติจนจบกระบวนการ   1 อัน ก็ปอนกาบหมากอันใหม และกดสวิตช

หมายเลข 2 อีกครั้งเครื่องก็จะทำงานในรอบตอไปในลักษณะนี้ไปตลอด 

ใบมีดตัดขอบ 
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ท้ังนี้เครื่องจะถูกตั้งคามาตรฐานท่ีผานการทดสอบมาแลวโดยคาของอุณหภูมิ

จะตั้งไวที่ 100 องศาเซลเซียส และระยะเวลาตอ 1 รอบจะใชเวลา 45 วินาที  

ซ่ึงผูปฏิบัติงานไมตองดำเนินการปรับตั้งแลว  

 
ภาพท่ี 15  การปอนกาบหมากสูชุดปอนกาบหมาก 

4) ช ุดแมพิมพช ุดบนจะเลื ่อนลงมาอัดกาบหมากกับชุด

แมพิมพตัวลาง ทั้งนี ้ชุดฮีตเตอรจะตัดตอกระแสไฟเขาสูแมพิมพทำให

แมพิมพมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งจะกดไวประมาณ 45 วินาที  

ก็จะยกข้ึน 

 

ภาพท่ี 16  การข้ึนรูปผลิตภัณฑบรรจุอาหารจากกาบหมาก 

1 

2 

3 
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5) ขณะที่แมพิมพกดลงบนกาบหมากชุดตัดขอบก็ตัดขอบ

ผลิตภัณฑตามระยะท่ีกำหนด ท้ังนี้จะทำใหไมตองเสียเวลาและเสียกำลังคน

ในการทำข้ันตอนนี้ เนื่องจากตองใชความประณีตเพ่ือใหขอบท่ีตัดสวยงาม 
 

 

ภาพท่ี 17  ข้ันตอนการตัดขอบผลิตภัณฑ 

6) เมื ่อสิ ้นสุดขั้นตอนการทำงาน 1 อัน ระบบก็จะตัดการ

ทำงาน ผูปฏิบัติงานก็ใสกาบหมากอันตอไปในตัวปอนกาบหมากและกด

สวิตชหมายเลข 2 เครื่องก็จะทำงานแบบตอเนื่องจนจบกระบวนการอยาง

นี้ไปโดยตลอด 

7) หากตองการเปลี ่ยนแมพิมพเปนแบบถวยก็ปรับสวิตช

หมายเลข 3 ไปทางขวามือ ชุดแมพิมพแบบถวยก็จะเลื่อนเขาสูตำแหนง

ทำงาน เมื่อตองการขึ้นรูปก็ทำตามขั้นตอน 1 ถึง 6 เครื่องก็จะทำงาน

แบบตอเนื่องเชนเดียวกัน 
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ภาพท่ี 18  ลักษณะของผลิตภัณฑบรรจุอาหารจากกาบหมากแบบจาน

เหลี่ยมและแบบถวยกลม 
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สวนที่ 3 

การบรรจุภัณฑ 

เพ่ือจำหนายเชิงพาณิชย 
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การบรรจุภัณฑเพ่ือจำหนายเชิงพาณิชย 

1. ความสำคัญของบรรจุภัณฑ 

1.1 รักษาคุณภาพ และปกปองตัวสินคาเริ่มตั้งแตการขนสง การ

เก็บใหผลผลิต หรือผลิตภัณฑเหลานั้นมิใหเสียหายจากการปนเปอนจากฝุน

ละออง แมลง ความชื้นความรอน และการปลอมปนอ่ืน ๆ เปนตน  

1.2 ใหความสะดวกในเรื่องการขนสง การจัดเก็บมีความรวดเร็ว

ในการขนสง เพราะสามารถรวมหนวยของผลิตภัณฑเหลานั้นเปนหนวย

เดียวได เชน ผลไมหลายผลนำลงบรรจุในลังเดียวหรือเครื่องดื ่มที ่เปน

ของเหลวบรรจุลงในกระปองหรือขวดได เปนตน 

1.3 สงเสริมทางดานการตลาด บรรจุภัณฑเพื่อการจัดจำหนาย

เปนสิ่งแรกที่ผูบริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑจะตองจะทำหนาที่บอกกลาว

สิ่งตาง ๆ ของตัวผลิตภัณฑโดยการบอกขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดของตัวสินคา

และนอกจากนั้นจะตองมีรูปลักษณที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนใหเกิดการ

ตัดสินใจซื ้อ ซึ ่งการทำหนาที ่ด ังกลาวของบรรจุภัณฑนั ้นเปนเสมือน

พนักงานขายท่ีไรเสียง (Silent Salesman) 

2. วัตถุประสงคของการออกแบบบรรจุภัณฑ 

2.1 เพ่ือชวยปกปองคุมครองและรักษาคุณภาพสินคา 

2.2 เพื ่อเปนตัวชี ้บง และสื ่อสารรายละเอียดสินคา ดึงดูด

ผูบริโภค ใหแสดงถึงภาพลักษณ 

2.3 เพื่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถเอื้อประโยชนดานหนาที่ใช

สอยไดดี มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
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2.4 เพื่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื่อสาร และสรางผลกระทบ

ตอผู บริโภคโดยใชความรู แขนงศิลปะเขามาสรางคุณลักษณะ เชน มี

เอกลักษณลักษณะพิเศษที ่ด ึงดูดและสรางการจดจำ ตลอดจนเขาถึง

ความหมายและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ 

3 ประเภทของบรรจุภัณฑ 

ในสภาวะตลาดท่ีมีการแขงขันกันสูงในปจจุบัน การเลือกใชบรรจุ

ภัณฑจะมีสวนสำคัญในการเพิ่มมูลคา และสรางความโดดเดนใหกับตัว

สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกวาสินคาอื่นใน

ทองตลาด มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีมูลคาสูง 

เพ่ือสามารถยกระดับมาตรฐานสินคาใหสูงข้ึน โดยประเภทบรรจุภัณฑแบง

ไดหลายวิธีตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 แบงตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถาย 

3.2 แบงตามวัตถุประสงคของการใช 

3.3 แบงตามความคงรูป 

 3.4 แบงตามวัสดุบรรจุภัณฑท่ีใช 

การจัดแบงและเรียกชื่อบรรจุภัณฑในทรรศนะของผูออกแบบ 

ผูผลิต หรือนักการตลาดจะแตกตางกันออกไป บรรจุภัณฑแตละประเภทก็

ตั้งอยูภายใตวัตถุประสงคหลักใหญที่คลายกันคือ เพื่อปองกันผลิตภัณฑ  

เพ่ือจำหนายผลิตภัณฑ และเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
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4. บรรจุภัณฑรักษโลกกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ปจจ ุบ ันบทบาทของบรรจุภ ัณฑเปลี ่ยนแปลงไป จากเดิม 

การออกแบบและเลือกใชบรรจุภัณฑประเภท กลองกระดาษ กลอง

กระดาษลูกฟูก กลองไฮบริด กระดาษปูพื้นรถยนต กระดาษรองจาน หรือ 

บรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มแบบตาง ๆ ก็เพื่อปกปองสินคาและชวย

อำนวยความสะดวกใหกับผูบริโภค รวมทั้งใชในระบบโลจิสติกสหรือขนสง

สินคา ตางจากผูประกอบการและผูบริโภคในยุคนี้ท่ีนอกจากจะใหความสำคัญ

กับการออกแบบท่ีสวยงามเหมาะสมกับสินคาเพ่ือใชเปนกลยุทธดานการตลาด

แลว ยังตองการบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

ในอดีตการออกแบบบรรจุภัณฑสำเร็จรูปของวงกาอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ มุงเนนใหความสำคัญกับตนทุนการผลิตและการทำหนาท่ีรักษา

คุณภาพของสินคามากกวาคำนึงถึงวิธีการกำจัดขยะบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

สงผลใหมีปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะประเภทบรรจุภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่ไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติหรือตองใชระยะเวลาใน

การยอยสลาย เมื่อนำไปทำลายอยางไมถูกวิธีเชน การเผา ก็ยังกอใหเกิด

ปญหาผลพิษท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ 

จากผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ ทำใหองคกร

และหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบไดวิเคราะหระดับความรุนแรง และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางและวิธีจัดการตอปญหาสิ่งแวดลอมทำ

ใหขยะบรรจุภัณฑลดลงอยางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเปนกระแสการอนุรักษ

สิ่งแลดลอมโดยมีการรณรงคและจัดกิจกรรมในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อเปน

การลดปญหาขยะจากบรรจุภัณฑ  
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5. ความสำคัญของบรรจุภัณฑร ักษโลกตอการสงเสริมดาน

การตลาดของธุรกิจ  

คุณสมบัติท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบรรจุภัณฑกระดาษ และ

บรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ ไดรับความนิยมเปน

อยางมากทั้งผู ประกอบการและผูบริโภค โดยมีรายงานจากกรมการคา

ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ระบุวา สัดสวนการใชบรรจุภัณฑกระดาษ 

ซึ่งไดแก กลองกระดาษ กลองกระดาษลูกฟูก กลองไปรษณีย และบรรจุ

ภัณฑกระดาษรูปแบบอื่น ๆ ในประเทศไทยคิดเปนประมาณรอยละ 40 

ของปริมาณการใชบรรจุภัณฑทั้งหมดในปจจุบัน และมีแนวโนมการใชสูง

มากข้ึนจากกระแสการรณรงคใหรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงทำใหบรรจุภัณฑรักษ

โลกมีความสำคัญตอการสงเสริมดานการตลาดของธุรกิจ ดังนี้ 

5.1 เพ่ือความสะดวกตอระบบขนสง ท้ังจากแหลงผลิตถึงผูคาสง 

คาปลีก และถึงผูบริโภค การเลือกบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับสินคา ชวย

ประหยัดคาใชจายในการขนสง เชน เลือกกลองกระดาษลูกฟูกที่มีความ

แข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับสินคาแตละประเภท สามารถวางเรียงซอน

กันไดหลายชั้น หรือการเลือกใชกลองไปรษณียที่มีหลายรูปแบบและหลาย

ขนาดใหเหมาะกับประเภทของสินคา ชวยใหประหยัดไดทั้งคาบรรจุภัณฑ

และคาจัดสง 

5.2 เพื่อเก็บรักษาสภาพของสินคา ปกปองตัวสินคาไมใหเสีย

รูปทรง และไมใหเสียหายจากการปนเปอนจากฝุนละออง แมลง ความชื้น 

ความรอน แสงแดด และการปลอมปนอ่ืน ๆ 
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5.3 เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาหรือแบรนด

ผลิตภัณฑ การออกแบบและเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีมีความสวยงามเหมาะสม

กับตัวสินคา เปนการสงเสริมดานการตลาดไดเปนอยางดี เนื ่องจาก

รูปลักษณท่ีสวยงามสะดุดตาเชิญชวนใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายข้ึน 

5.4 ทำหนาที ่สื ่อสารแทนการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยทำ

หนาที่เปนฉลากแสดงขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับตัวสินคา แบรนด

สินคา แสดงเครื่องหมายการคา วันเดือนปที่ผลิต สิ่งที่ตองระมัดระวัง 

วิธีการเก็บรักษา และขอมูลโรงงาน หรือแหลงผลิต 

5.5 ชวยอำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการทั้งรานคาปลีก 

คาสง และผูผลิต ในการจัดวาง การเคลื่อนยาย การขนสง และการแสดง

สินคา 

6. ประโยชน และลักษณะท่ีดีของบรรจุภัณฑรักษโลก 

สำหรับประโยชนของบรรจุภัณฑรักษโลก นอกจากอำนวยความ

สะดวกใหกับผูประกอบการและผูบริโภค รวมทั้งสามารถสงเสริมการขาย

ใหกับธุรกิจไดเปนอยางดีแลว ขอดีของบรรจุภัณฑท่ีผลิตจากเสนใยพืช อาจ

เปนเสนใยใหมหรือเสนใยจากกระดาษรีไซเคิล มีหลายดาน ดังนี้ 

6.1 สามารถนำไปใชเปนปุยเพ่ือการเกษตรได เนื่องจากขยะจาก

บรรจุภัณฑเหลานี้ประกอบดวยเสนใยพืชและแปงที่ยอยสลายไดเองตาม

ธรรมชาติแลว ยังออนตัวในน้ำไดทำใหยอยสลายไดอยางรวดเร็ว เหมาะ

สำหรับบำรุงตนไมและพืชผัก 

6.2 บรรจุภัณฑรักษโลกยังมีตนทุนการผลิตที่ต่ำ ผูประกอบการ

ธุรกิจ ธุรกิจ SME สามารถควบคุมงบประมาณหรือตนทุนการผลิตให
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เหมาะสมกับประเภทของสินคาไดหลายวิธี เชน การลดน้ำหนักของบรรจุ

ภัณฑ การลดปริมาตร การลดความซับซอนหรือความหลากหลายของวัสดุ

บรรจุภัณฑท่ีนำมาใชออกแบบผลิต 

6.3 บรรจ ุภ ัณฑร ักษโลก ประเภทบรรจ ุภ ัณฑอาหารและ

เครื่องดื่ม ที่ดี ควรออกแบบหรือเลือกใชใหมีลักษณะสะดวกตอการใชงาน 

สามารถปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินคา มีอายุการใชงานไดนาน 

และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 

6.4 บรรจุภัณฑรักษโลกที ่ด ี ตองทำหนาที ่ส งเสริมการขาย

ทางดานการตลาด และทำหนาท่ีเปนสื่อโฆษณาไดอยางดีเยี่ยม สามารถจับ

ต อง ได   ณ จ ุดขาย เช น  เห ็นแล  วสะด ุดตา  ม ีความแปลกใหม    

มีความโดดเดนเหมาะสมกับสินคาหรือผลิตภัณฑ การออกแบบมีเอกลักษณ 

ชวยใหจดจำไดงาย 

6.5 การออกแบบและเลือกใชบรรจุภัณฑรักษโลก ประเภทกลอง

กระดาษ แกวกาแฟกระดาษ กลองกระดาษลูกฟูก กลองขาวกระดาษ ควร

มีลักษณะที่เหมาะสมสัมพันธกับประเภทของสินคา และสามารถนำมา

กำหนดเปนกลยุทธดานการตลาดเพื่อความไดเปรียบโดยเฉพาะคูแขงขันท่ี

จำหนายสินคาประเภทเดียวกัน 
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ภาพท่ี 19  แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑรักษโลก 

7. การจัดทำบรรจุภัณฑสำหรับบรรจุผลิตภัณฑบรรจุอาหารจาก

กาบหมากเพ่ือจำหนาย 

จากสภาพปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบมาจากขยะบรรจุ

ภัณฑ ทำใหปจจุบันมีปริมาณขยะท่ีเปนบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชสูงถึง 1 

ใน 3 ของปริมาณขยะทั่วประเทศ ทำใหเกิดบรรจุภัณฑรูปแบบใหมๆ ท่ี

เหมาะสม เชน การผลิตเปนเยื่อกระดาษขึ้นรูป กระดาษฝอย กระดาษรอง

กลอง แผงไข ถาดไขกระดาษ หรือบรรจุภัณฑอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญและเปน

ประโยชนตอธุรกิจทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงหลักการเหลานี ้

7.1 คุมคา ปลอดภัย ดีตอสุขภาพ ตลอดอายุการใชงาน 

7.2 ราคา และคุณภาพสามารถแขงขันได 

7.3 ผลิต ขนสง จัดเก็บ และรีไซเคิลดวยพลังงานที่สามารถนำ

กลับมาใชใหม 

7.4 ใหความสำคัญกับวัสดุที ่สามารถนำกลับมาใชใหม หรือรี

ไซเคิลได อยางกระดาษมากกวาพลาสติก 
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7.5 ตนแบบที่ดีที ่สุดในการผลิตอยางสะอาดถูกนำมาใชผลิต

บรรจุภัณฑ 

7.6 วัสดุมีความปลอดภัยตอสุขภาพตลอดอายุการใชงาน 

7.7 ออกแบบใหประหยัดพลังงาน และใชวัสดุท่ีเหมาะสม 

7.8 ผลิตตามหลักการนำกลับมาใชใหม จึงสามารถนำกลับมาใช

ซ้ำได ยอยสลายไดตามธรรมชาติ หรือ รีไซเคิลไดอยางสมบูรณแบบ 
 

 

ภาพท่ี 20  ตัวอยางการเลือกใชวัสดุท่ีกระดาษสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ 

สำหรับแนวทางในการจัดทำบรรจุภัณฑผลิตภัณฑบรรจุอาหารจาก

กาบหมากซึ่งเนนเรื่องสิ่งแวดลอม ดังนั้นบรรจุภัณฑที่นำมาใชจึงไดเลือก

แบบกระดาษขึ ้นรูปเพื ่อทำเปนบรรจุภัณฑรักษโลก โดยใชสโลแกนวา 

“รักษโลก รักษแวดลอม” เปนแบรนดในการจำหนาย 
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ภาพท่ี 21  กลองบรรจุผลิตภัณฑบรรจุอาหารจากกาบหมาก “รักษโลก 

รักสิ่งแวดลอม” 


