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Packaging Technology 

บรรจุภัณฑ์ ทำหน้าท่ีปกป้อง
ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่บรรจ ุภายใน 
ชะลอการเสื ่อมเสียคุณภาพ 
ซึ่งอาจเกิดจากการเติบโตของ
จุลินทรีย์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้าน
ความปลอดภ ัย หร ือการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัส รวมไปถึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมี และการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เช่น การบอบช้ำจากการกระแทกระหว่างการ
ขนส่ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส เช่น สี กลิ่น
รส เนื้อสัมผัส จนผู้บริโภคไม่ยอมรับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเหมือนเพิ่งผลิตมา
ใหม่ และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น ทำให้จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไปได้ไกลขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกท้ังยังช่วย
เพิ่มมูลค่า และเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สร้างความ
ดึงดูดใจต่อผู ้บริโภค การเลือกบรรจุภัณฑ์ที ่เหมาะสม 
นอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน
การใช้บรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย 

 
ชนิดของบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

พื้นเมือง 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
กระดาษทำมาจากเส้นใยพืช ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส 

เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และเพกติน (Koning, 1994; Börjesson 
and Westma, 2015) ทำให้กระดาษมีความแข็งแรง ทนต่อ
แรงกด (Tensile strength) แรงกระแทก (Impact strength) 
(Jang et al., 2013) และสามารถต้านทานต่อความร้อนใน
ไมโครเวฟ (Microwave heating resistances) ได้ดี (Khalil et 
al., 2012; Singh et al., 2017) 

 
 
 

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเลือกบรรจุภัณฑ์
ที่มีความแข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ย ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่ ไม่
ควรใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ทำจากเยื่อรีไซเคิล หรือบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษท่ีผ่านการใช้งานแล้ว หรือมีการพิมพ์ข้อความ
กราฟฟิค ซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนของสารเติมแต่งในพลาสติก 
พวกอะโรมาติกไอโดรคาร์บอน สารโลหะหนัก และสารตัว
ทำละลายหมึกพิมพ์ที่ระเหยออกไม่หมด ซึ่งบางชนิดเป็นสาร
ก่อมะเร็ง ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะการใช้
กับอาหารขณะร้อน และอาหารพวกไขมันสูง จึงควรใช้งาน
ตามที่ผู้ผลิตระบุ เช่น ไม่สามารถใช้ในไมโครเวฟ ไม่ควรใส่
อาหารร้อน หรือใช้ในช่วงอุณหภูมิท่ีกำหนด (งามทิพย์, 2550) 

กระดาษชั้นเดียว มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้น หรือ 
อัตราการแพร่ซึมผ่านของไอน้ำ (Water vapor transmission 
rate, WVTR) และอัตราแพร่ผ่านของก๊าซออกซิเจน (Oxygen 
transmission rate, OTR) สูง เน ื ่องจากมีหม ู ่ ไฮดรอกซิล 
ในโครงสร้างจำนวนมาก และมีพื้นผิวที่เป็นรูพรุน จึงนิยม 
ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั ้งเดียวแล้วทิ ้ง หรือใช้ห่อ 
(Wrapping paper) โดยตรง เช่น กระดาษซับน้ำมันห่อปลาทู
เค็ม ปลาดุกร้า และใช้ทำถุงชั้นเดียว (Paper bag) จากกระดาษ
คราฟท์ สำหรับบรรจุอาหารแห้ง การใช้กระดาษสำหรับเป็น
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นและไขมันสูง ต้องใช้
กระดาษที่เคลือบด้วยวัสดุที่ป้องกันความชื้นได้ (Multiwall 
sack) เช่น การเคลือบไข (Waxed paper) ทำให้ค่า WVTR และ 
OTR ลดลง (Rastogi and Samyn, 2015) 
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นอกจากนี้ ไขท่ีเคลือบยังทำให้บรรจุภัณฑ์กระดาษ
สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน กระดาษประเภทนี้ไม่เหมาะ
กับผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เพราะไขที่เคลือบอาจหลุดออกมาได้ 
(งามทิพย์, 2550) นอกจากการใช้ไขในการเคลือบยังมีวัสดุสำหรับ
เคลือบกระดาษอีกหลายชนิด เช่น พลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) 
ไคโตซาน (Chitosan) กลูเตนจากข้าวสาลี (Wheat gluten) 
พอลิแลคติคแอซิด (PLA) พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB)  
ไฮดรอกซี ่ เมททิลเซลลูโลสผสมไขผึ ้ง (HPMC-Beewax) 
นอกจากนี ้กระบวนการขึ ้นร ูปทำให้กระดาษบางชนิด
สามารถกันความชื้น ก๊าซและไขมันได้ดีขึ ้น เช่น กระดาษ 
กันไข (Greaseproof paper) ซึ่งผลิตได้จากการตีเยื่อให้นาน
จนบวมน้ำ เมื่อแห้งเส้นใยจึงสานกันแน่น และกระดาษกลาซีน 
(Glassine paper) ผลิตด้วยการรีดผิวทำให้เส้นใยอัดตัวกัน
แน่น ทำให้เนื้อกระดาษแน่นกว่าปกติ (งามทิพย,์ 2550) 

กระดาษที่มีความหนาเพิ่มขึ้นสามารถขึ้นพับหรือตัด
เป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบถาดท่ีพับได้ 
(Collapsible) แบบสี่มุมพับได้ (Four corner collapsible 
trays) กล่องพับแบบแซนวิช (Sandwish) กล่องแบบท่อท่ีมี
ฝาปิดสามารถล๊อคได้ (Lock Bottom) กล่องแบบคงรูป 
(Rigid box) และกล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated box) 
ซึ่งใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง รวมไปถึงการขึ้นรูป
กระดาษเป็นกระป๋อง ซึ่งมักทำจากกระดาษคราฟ และใช้ฝา
เป็นโลหะ ไม่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง แต่ใช้รวม
ผลิตภัณฑ์ท่ีม ีการบรรจุแบบเฉพาะหน่วย ( Individual 
package)

   
  

Collapsible1 Four corner 
collapsible trays1 

Sandwich2 
 

Lock Bottom3 

 
    Rigid Box4 

ภาพที่ 1 การขึ้นรูปกล่องกระดาษรูปทรงต่าง ๆ 
ที่มา  1. Vkk-packaging (2563)       2. Chine-culture.com (2020) 

3. Johnsbyrne.com (2020)   4. Buntbox.com (2563) 

บรรจุภัณฑ์แก้ว 
บรรจุภัณฑ์แก้วมีความใส แข็งแรง คงรูป ทนต่อ

ความดันภายใน อุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ฉับพลัน (30-80 องศาเซลเซียส) กันไอน้ำและก๊าซได้ดีมาก 
และมีความเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยาเคมี ด้วยคุณสมบัติดังท่ี
กล่าวมา บรรจุภัณฑ์แก้วจึงเหมาะสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์
ที ่เป็นกรดหรือมีเกลือเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง เช่น 
น้ำปลา น้ำปลาร้าปรุงรส นอกจากนั้น ยังเหมาะสำหรับการ
บรรจุท่ีต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทั้งการพาสเจอไรซ์  
และการสเตอริไรซ์ ซึ่งต้องใช้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย ์

และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแช่เย็น และด้วยคุณสมบัติในการ
ป้องกันความชื้น และก๊าซออกซิเจนได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เหม็นหืน
ช้าประสิทธิภาพการป้องกันการซึมผ่านขึ้นอยู่กับฝาที่ใช้ ซึ่ง
ฝาท่ีนิยมใช้มี 4 ชนิด (งามทิพย์, 2550) ได้แก่  
1) ฝาเกลียว (Screw cap) แบบเกลียวตลอด (Continuous 
thread closure) (ภาพที ่ 2 (a, b, c)) และแบบตามแนว
ปากขวด (Non-continuous thread) (ภาพที่ 2 (d)) ฝาชนิดนี้
ทำจากเหล็กเคลือบดีบุก อะลูมิเนียม หรือพลาสติก สามารถ
เปิดด้วยการหมุนฝาให้ครบรอบปากขวด 
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(a) 1 Thread turns (b) 1.5 Thread turns (c) 2 Thread turns (d) Non-continuous thread 

ภาพที่ 2 ฝาเกลียวแบบเกลียวตลอดและแบบตามแนวปากขวด  
ที่มา Pipeline Packaging, 2020

 
2) ฝาลัก (Lug or twist cap) เป็นฝาที่มีเกลียวไม่ตลอด 

(Interrupted thread) มีเกลียว 4-6 เกลียว และลิ้นเพื่อยึด
กับเกลียวขวด ใต้ฝามีวัสดุยืดหยุ่น (Resilient materials 
หรือ Gasket หรือ Liner) (ภาพท่ี 3)  เพื่อช่วยให้ฝาและปาก
ขวดปิดได้สนิท และป้องกันการทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ 
ฝาประเภทนี้สามารถเปิดด้วยการหมุนฝา 1/4 หรือ 1/6 
รอบ ของปากขวด ฝาลักประเภท Pressure-on Twist-off 
ต้องหมุนจนมีเสียงอากาศเข้าจึงจะสามารถเปิดฝาได้ ใช้
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องรีทอร์ท และเก็บ
ในสภาวะสุญญากาศ 

 
 

ภาพที่ 3  ฝาลักเป็นแบบเกลียวไม่ตลอด (Interrupted thread) 
ที่มา Al-amoudi clisures manufacturing company, 2020 
 

3) ฝาเกลียวรีด (Roll-on cap) ทำจากอลูมิเนียม รอง
ด้วยวัสดุยืดหยุ่นด้านใน ขึ้นรูปมาแบบผิวเรียบ แล้วใช้ลูกกลิ้ง
รีดฝารอบปากขวดหรือกระปุกให้สนิท รอยปุรอบฝาใช้สำหรับ
ป้องกันการปลอมปน (Temper-evident) หรือการเปิดใช้ก่อน 
ระยะของลูกกลิ้งรีดฝาต้องพอดีกับขนาดของปากขวดหรือ
กระปุก เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึม เครื่องรีดฝามีทั้งแบบมือจับ 
คันโยก และเครื่องรีดฝาแบบอัตโนมัติ (ภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

(a) (b) (c)  
 
ภาพที่ 4 ฝาเกลียวรีดอะลูมิเนียม (a) อุปกรณ์และรีดเกลียวฝา (b,c) 
ที่มา (a) Pharmaids Packaging Solutions (2020) (b,c) 
Pickpack.co.th (2020) 
 

4) ฝาจีบ (Crown cap) มีท้ังแบบ Twist-off crown 
cap สำหรับใช้กับขวดแก้วที่มีเกลียวรับ และแบบ Pry off 
crown cap ใช้กับขวดแก้วที่ไม่มีเกลียวรับ ทำจากเหล็ก
เคลือบดีบุก รองใต้ฝาด้วยวัสดุยืดหยุ่นแบบหล่อติดฝา (ภาพ
ที่ 5)  ซึ่งอาจผสมสารดูดซับออกซิเจน เพื่อดูดซับปริมาณ
ออกซิเจนบริเวณช่องว่างระหว่างเหนือผลิตภัณฑ์ ป้องกัน
การเกิดจุลินทรีย์บนผิวหน้าผลิตภัณฑ ์

  

Twist-off crown cap Pry off crown cap 
 
ภาพที่ 5 ฝาจีบเปิดได้แบบ Twist-off crown cap และ Pry off crown cap  
ที่มา O-I Australia (2020) 
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ฝาโลหะป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจน
ได้ดีมาก (Mark and John, 2003) แต่ฝาพลาสติกยังมีการ
ซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจนเข้ามาในบรรจุภัณฑ์ได้ วัสดุ
รองรับใต้ฝาหรือขอบยางด้านข้างทำให้ลดช่องว่างระหว่าง
ฝาและแก้ว ทำให้บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท การซึมผ่านจึงลดลง 
ฝาโลหะบางชนิดสามารถปิดได้สนิท ดังนั้น สภาวะภายใน
บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสุญญากาศ (Vacuum-type closures)  

มีความเสี่ยงท่ีแบคทีเรีย Clostridium botulinum จะเจริญได้ 
ซึ ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิต ประเภทของฝา Vacuum-type 
closures แสดงในภาพที่ 6  กระบวนการผลิตและการบรรจุ
ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แก้วประเภทเหล่านี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหาร
ในภาชนะบรรจุที ่ปิดสนิท (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 
หรือตามกฎหมายท่ีประเทศปลายทางกำหนด

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ขวดแก้วและฝาที่ปิดสนทิ (Vacuum-type closures) 
ที่มา Bacteriological Analytical Manual (BAM) (2001)

 
กระป๋องและฝาโลหะ 
กระป๋องโลหะทำจากแผ่นเหล็กชุบดีบุก (Tin plate, 

TP) แผ่นเหล็กกล้าปลอดดีบุก (Tin free steel, TFS) และ
อะลูมิเนียม (Aluminium) ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันแสง ไอน้ำ
และก๊าซ ไม่ใหส้ามารถแพร่ผ่านเข้ามาได้ สามารถทนอุณหภูมิ
และความดันสูง ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจึง
ใช้กระป๋องโลหะในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที ่ต้องฆ่าเชื ้อด้วย
เครื่องรีทอร์ท เช่น ปลากระป๋อง ปลาสามรส ข้าวราดแกง
พร้อมบริโภค เป็นต้น กระป๋องมี 2 แบบ ได้แก่ กระป๋อง 2 ชิ้น 
และกระป๋อง 3 ชิ้น ตัวกระป๋องของกระป๋อง 2 ชิ้น จะไม่มี
รอยต่อ แต่มีการพับของฝา (Cover) เพื่อยึดกับตัวกระป๋อง 
(Body) ส่วนกระป๋อง 3 ชิ้น จะมีรอยตะเข็บที่ตัวกระป๋องจาก
การบัดกรีหรือการเชื่อมด้วยวัสดุประสาน (Cementing) เช่น 
ดีบุกหรือไนลอนบริเวณด้านข้างกระป๋อง ด้านในกระป๋อง 
ที่สัมผัสผลิตภัณฑ์จะเคลือบด้วยสารเคลือบ (Lacquer) ช่วย
ป้องกันการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะในกระป๋องและผลิตภัณฑ์ 
สารเคลือบผลิตจากธรรมชาติและการสังเคราะห์ ซึ่งบางชนิดมี
ข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น (งามทิพย์ ภู่วโรดม, 2550) 

 
 
 

 
▪ โอลีโอเรซินัส (Oleoresinous) ทำจากกัมธรรมชาติ 

(Natural gum) และชันสน (Rosin) ผสมน้ำมันซักแห้ง เช่น 
น้ำมัน Linseed น้ำมัน Tung อาจเติมกำมะถัน หรือสังกะสี
ออกไซด์ เร ียกว่า C-enamel ใช้บรรจุอาหารที ่ เป ็นกรด 
อาหารทะเล 

▪ ฟีโนลิกเรซิน (Phenolic resin) เป็นสารสังเคราะห์
พวกฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ ทนสารเคมี ทนความร้อนได้สูง  
มีความยืดหยุ่นต่ำ ทำให้เคลือบหนาไม่ได้ มักใช้กับกระป๋อง 3 ช้ัน 
ใช้บรรจอุาหารทะเล น้ำซุป 

▪ ไวนิลเรซิน (Vinyl resin) เป็นสารสังเคราะห์โคพอลิเมอร์
ของไวนิลคลอไรด์กับไวนิลอะซิเตท เกาะติดผิวโลหะได้ดี แต่ไม่
ทนร้อน จึงใช้บรรจุอาหารท่ีไม่ผ่านความร้อน 

▪ อ ีพ ๊อกซ ีฟ ีนอล ิกเรซ ิน (Epoxy-phenolic resin) 
สามารถทนกรดและด่าง เป็นสารไม่มีกลิ ่น การเติมสังกะสี
ออกไซด์ช่วยป้องกันคราบกำมะถันจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำมะถนัสงู 
เช่น ปลาซาดีน หอยลาย เป็นต้น 

 
 
 
 

    
Vacuum twist lug finish Vacuum pry off finish Press on twist off finish Continuous thread finish 
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กระป๋องที่นำมาใช้งาน ต้องเลือกใช้กระป๋องท่ีผลิต
ด้วยวัสดุท่ีปลอดภัย และใช้สารเคลือบเหมาะกับผลิตภัณฑ์ท่ี
บรรจุ รอยตะเข็บต้องเรียบ ไม่มีรอยรั่ว รอยพับจากการปิด
ฝากระป๋องต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะอาหารกระป๋องท่ีต้องฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน ต้องปิดผนึกฝากระป๋องให้สนิท ส่วนใหญ่การ
ปิดฝากระป๋องเป็นแบบตะเข็บ 2 ชั้น (Double seaming) 
โดยใช้การบีบของลูกกลิ้งรีด 2 ตัว แสดงในภาพที่ 7 ระยะ
ของการพับในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ Seam thickness, Seam 
length, Seam gap, Overlap, Body hook length, End 
hook length, Internal seam length, Counter sink 
depth เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ท่ีบรรจุในกระป๋อง เพราะเป็นตำแหน่งท่ีอากาศและจุลินทรีย์
สามารถเข้าไปในกระป๋องได้ รอยปิดผนึกต้องไม่มีรอยรั่ว  
ฉีกขาด รอยย่น หรือรอยชำรุดอื่น ๆ  

 
 

 
 

ภาพที่ 7 รอยปิดผนึก
ของกระป๋อง
โ ล ห ะ แ บ บ
ตะเข็บ 2 ช้ัน 

 
พลาสติก 
พลาสติกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารได้หลากหลาย

รูปแบบ ทั ้งเป็นถุง ซอง กล่อง ถาด และกระป๋อง เพราะ
ประยุกต์ใช้ง่าย น้ำหนักเบา ทนต่อสภาวะการใช้งานได้ดี  
หาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำต้องไม่ชำรุด แตก รั ่ว เสียหาย หรือปนเปื ้อนสาร
อันตรายจากบรรจุภัณฑ์ในระหว่างการใช้งาน จึงต้องมีสมบัติ
ทางกลที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสภาวะแวดล้อม เช่น 
ความต้านทานแรงกด ความเหนียว ความเปราะ ความยืดหยุ่น 
ความแข็งแรง เป็นต้น และบรรจุภัณฑ์ประเภท ถุง ซอง ฟิล์ม
ห่อ ต้องมีคุณสมบัติทางการซึมผ่านของไอน้ำ และก๊าซท่ี
เหมาะสม บางครั้งมีการใช้วัสดุร่วมกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ พลาสติกที ่ใช้สัมผัส
ผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองให้เป็นวัสดุ
สัมผัสอาหาร (Food contact material) ซึ่งชนิดของพลาสติก 

จะแสดงเป็นรหัสรีไซเคิลของวัตถุดิบที่นำมาใช้ กรณีเป็นถุงหรือ
ซองจะระบุบนบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบที่นำมาใช้ กรณีเป็นถุงหรือ
ซองจะระบุบนบรรจุภัณฑ์ กรณีเป็นขวดหรือถ้วย จะระบุบริเวณ
ท้ายบรรจุภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของพลาสติกที่นิยมใช้เป็น 
บรรจุภัณฑ์แสดงในภาพท่ี 9 สภาพให้ซึมผ่านของไอน้ำ (Water 
permeability) และก๊าซออกซิเจน (Oxygen permeability) 
ของพลาสติกที่นิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ (ภาพที่ 10) และ 
สภาพซึมผ่านของก๊าซ (Gas permeability) ออกซิเจน ไนโตรเจน 
และคาร์บอนไดออกไซด์ของพลาสติกที่นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
อาหาร (ภาพที่ 11) จะเห็นได้ว่า พลาสติก PP, PE, HDPE ที่ใช้
เป็นถุงร้อน หรือถุงเย็นนั้น มีสภาพให้ซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน 
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง เช่นเดียวกับ พลาสติก PS ซึ่ง
นิยมใช้เป็นถุงขยายข้างแบบใส (ถุงแก้ว) และถาดแบบฝาประกบ 
(Clamshell tray) ถุงเหล่านี ้จ ึงไม ่เหมาะสมในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องป้องกันการสัมผัสกับไอน้ำและก๊าซ แต่
พลาสติก PET PA และ EVOH ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซท้ัง
สามชนิดได้ดีมาก (Guisheng et al., 1995) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการซึมผ่านของก๊าซเหล่านี้เกิดจาก
หลายปัจจัย เช่น  

▪ รูขนาดเล็ก และช่องว่างระหว่างโมเลกุลของพลาสติก 
ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่จะทำให้ก๊าซแพร่ผ่านได้ในปริมาณมากกว่า
ขนาดเล็ก (Kirwan M.J. and Strawbridge, 2003) 

▪ โครงสร้างผลึกเป็นสิ่งกีดขวางให้เนื้อพลาสติก ทำ
ให้ก๊าซแพร่ผ่านในระยะทางไกลขึ้น  จึงส่งผลให้ก๊าซซึมผ่านได้
น้อย (งามทิพย,์ 2550; Guisheng et al., 1995) 

▪ สมบัติของสภาพขั้วที่ใกล้เคียงกันของพลาสติกและ
ก๊าซ ถ้าสภาพขั้วของพลาสติกกับก๊าซใกล้เคียงกัน (Kirwan M.J. 
and Strawbridge, 2003) จะให้ก๊าซแพร่ผ่านพลาสติกไปได้ไว 
สภาพขั้วของพลาสติก PP, PE, HDPE และ PS มีค่าใกล้เคียงกับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและไนโตรเจน ตามลำดับ 
(Chemical Retrieval on the Web's company, 2015) 

▪ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซ ส่งผลต่อความไวของ
การแพร่ผ่าน พลาสติก EVOH มีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซ
ออกซิเจน (Maes et al., 2018) และก๊าซอื่น ๆ  ต่ำมาก ค่าการซึม
ผ่านของก๊าซทั้ง 3 ชนิด จึงต่ำมาก ไม่ถึง 1x10-13 ml cm/s cm2 Pa 
เช่นเดียวกับ PET และ PA 
 
 

กระป๋อง 
ฝา 

ลูกรีด1 
ลูกรีด2 
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▪ ความสามารถในการปิดผนึกด้วยความร้อนที่ดี
ของพลาสติก สามารถหลอมได้ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่
สูงมาก (ประมาณ ไม่เกิน 140 ๐c) ซึ ่งเป็นค่าอุณหภูมิ
หลอมเหลวของพลาสติก ที ่ระบุในเอกสารคุณลักษณะ
เฉพาะของพลาสติกนั้น  

▪ อนุภาคภายในพลาสติก เช่น สารเติมแต่ง ส่งผล
ให้ระยะทางในการแพร่ผ่านของก๊าซยาวขึ้น ทำก๊าซซึมผ่าน
ไปได้ช้า (งามทิพย,์ 2550) เช่น การเติมอนุภาค clay ขนาดนาโน 
ลงไปในเนื้อพลาสติก แสดงในภาพท่ี 8 
 

พลาสติกบางชนิดม ีค ุณสมบัติพ ิเศษ เช่น EVOH 
สามารถปิดกั้นก๊าซในระหว่างการเก็บรักษาได้ดีมาก ทำให้
ผลิตภัณฑ์คงความกรอบ และไม่เหม็นหืนได้นานขึ ้น แต่ 
ดูดความชื้นสูงมาก เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ในโครงสร้าง 
(Maes et al., 2018) ทำให้ EVOH นิ่ม สูญเสียความแข็งแรง 
และประสิทธิภาพการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ จึงไม่
สามารถใช้งานได้ในสภาวะท่ีต้องสัมผัสกับสภาวะท่ีมีความชื้น
ได้ เช่นเดียวกับพลาสติก PVDC ซึ่งมีความสามารถในการ
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีเทียบเท่ากับ EVOH แต่ 
ไม่สามารถเชื ่อมติดกันได้ด้วยความร้อนได้ ทำให้ปิดผนึก 
บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ เช่นเดียวกับ PET และ PA ดังนั้น พลาสติก
เหล่านี้จึงต้องใช้เทคนิคการผลิตที ่สูงขึ ้นเพื ่อนำมาใช้งาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้เทคนิคการรีดร่วม  
(Co-extruded plastic) เทคนิคการเคลือบ การประกบหรือ
การลามิเนต (Laminated film) ทำให้ได้พลาสติกหรือฟิล์ม
หลายชั ้น (Multi-layer film) หร ือบางครั ้งเร ียกว่า ฟิล์ม
ประกบหรือฟิล์มลามิเนต (Laminated film) ตัวอย่างฟิล์ม
หลายชั ้น แสดงในภาพที ่  12 (Kirwan and Strawbridge 
(2003); งามทิพย์ (2557); พิมพ์เพ็ญและนิธ ิยา (2563) ; 
บริษัท ทียูแพ็ค จำกัด (2562) 

 
 
 
 

โดยส่วนใหญ่แล้ว พลาสติกหลายชั ้นประกอบด้วย
ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่หลัก 3 หน้าท่ี ได้แก่ ชั้นสำหรับปิด
ผนึกได้ด้วยความร้อนจะอยู่ชั้นในสุดและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ 
จึงต้องเลือกพลาสติกที ่ม ีความปลอดภัย เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสูง ต้องเลือก
ฟิล์ม PET เพราะไม่ทำปฏิกิริยากับไขมัน ผลิตภัณฑ์ที ่เป็น
ของเหลว ต้องใช้ LDPE, LLDPE หรือ PP เพราะเชื่อมติดด้วย
ความร้อนได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย ผลิตภัณฑ์หมักดอง ต้องเลือก
พลาสติกชนิดที่ทนกรด หรือความเค็มได้ ไม่เกิดการปนเปื้อน
ของพอลิเมอร์หรือสารเติมแต่งเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ เช่น LDPE 
หรือ LLDPE ชั้นสำหรับป้องกันการซึมผ่านของความชื้น ก๊าซ 
หรือแสง หรือมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานอื่น ๆ เช่น 
EVOH หร ือ PVDC สำหร ับป้องก ันก ๊าซ ฟ ิล ์มอาบไอโลหะ
(Metallized film) หรือแผ่นเปลวอะลูมิเนียม (Aluminium foil) 
สำหรับป้องกันแสง และชั้นที่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรง เป็น
โครงสร้างหลักให้บรรจุภัณฑ์ และใช้พิมพ์ภาพกราฟฟิคแสดง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะประกบอยู่ชั้นนอกสุด
ของบรรจุภัณฑ์  
 

 
ภาพที่ 8 การแพร่ผา่นของก๊าซภายในเนื้อพลาสติกที่เติมอนภุาค clay 

ขนาดนาโน 
ที่มา : Guisheng et al., 1995 

 

 

 

  

อนุภาค clay ขนาดนาโน โมเลกุลของก๊าซ 
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เอทิลีนความหนาแน่นตำ่ 

เอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง 

เอทิลีนความหนาแน่นตำ่สูง 

เอทิลีนความหนาแน่นตำ่เชิงเส้น 
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ภาพที่ 9 สมบัติทางกายภาพ ทางการซึมผ่าน  
และการปิดผนึกของฟิลม์ชนิดต่างๆ 

พอลิพอพิลีน 
โปร่งใส เหนียว ทนกรดด่าง 
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ดี (OPP ดีกว่า CPP) 
ป้องกันการแพรผ่่านของกา๊ซไดต้่ำ (OPP ดีกวา่ CPP) 
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรือนำ้มันต่ำ 
ใช้งานไม่เกิน 80 ๐C 
ปิดผนึกด้วยความร้อนได้ยาก 
▪ ถุงร้อน 
▪ กล่อง/ถาดอาหารแช่แข็ง  
▪ เป็นชั้นปิดผนึกในฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer film)   
 
 
พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
โปร่งใส แข็ง ทนแรงดึง แรงกระแทก 
ทนกรด ตัวทำละลายอินทรีย์ ไม่ทนด่าง 
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ปานกลาง 
ป้องกันการแพร่ผ่านของกา๊ซไดด้ีมาก 
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรือนำ้มันได้ดีมาก 
▪ฟิล์มหลายชั้นของบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ 
▪ ถุง Retort pouch  
▪ บรรจุภัณฑ์ที่อุ่นในไมโครเวฟ 
▪ฟิล์มหลายชั้น  
 

เอทิลีนไวนิลอะซิเตท  
เหนียว ยืดหยุ่นสูง  
ปิดผนึกด้วยความร้อนได้ดี 
▪ เป็นชั้นปิดผนึก (Heat sealant) 

และชั้นเช่ือม (Tie layer) ในฟิล์ม
หลายชั้น  

▪ เป็นสารช่วยยึดติด (Adhesive) 
หรือชั้นกาวในฟิล์มหลายชั้น 

เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ 
โปร่งใส เหนียว ทนแรงดึง 
ป้องกันก๊าซ กลิ่น ไอของสารอินทรยี์  
ไขมันหรือน้ำมันพืชได้ดีมาก (สภาวะแหง้) 
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ต่ำมาก 
ปิดผนึกยาก  
▪ฟิล์มหลายชั้นของบรรจุภัณฑ์สำหรับการ

เก็บแบบสุญญากาศ 
▪ ถุง Retort pouch  
▪ เป็นชั้นดูดซับความชื้นในฟิล์มหลายชั้น  
 
 

พอลิสไตรีน 
โปร่งใส แข็ง กรอบ มันวาว 
ป้องกันการซึมผา่นของกา๊ซ ไขมนัไม่ด ี
ปรับปรุงคุณภาพเป็น General 
purpose polystyrene (GPPS) 
Expanded polystyrene (EPS) 
High impact polystyrene (HIPS)  
ทำให้ทนแรงกระแทกได้สูงขึ้น  
▪ GPPS ทำกระปกุ กลอ่งใส 

ถาดหลุม ถุงแก้วใส
หน้าต่างกล่องบรรจุอาหาร
ถุง Retort pouch  

▪ EPS ทำถาดโฟม วัสดุกัน
กระแทก 

▪HIPS ทำถาดอาหารแช่แข็ง 
พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์  
ป้องกันการซึมผ่านของกา๊ซ กลิ่น และไอ
น้ำได้ดีมาก เหมือน EVOH 
ทนความชื้นได้ดี 
▪ ใช้งานเหมือน EVOH 
 

พอลิเอทิลีน 
โปร่งแสง  
ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น-ความขุ่นเพิ่มขึ้น-ทนต่อแรงฉีกขาด
ได้มากขึ้น-ทนความรอ้นไม่เกิน 95 ๐C-ป้องกันการแพร่
ผ่านของก๊าซได้ดี 
ยืดหยุ่น เหนียว ทนกรดด่างได้ดี HDPE ทนกว่า LDPE 
ปิดผนึกด้วยความร้อนได้ดีมาก  
ป้องกันการซึมผ่านของกา๊ซได้ต่ำ (HDPE ดีกว่า LDPE) 
▪ ถุงร้อน ถุงเย็น  
▪ฟิล์มหด (Shrink film)  
▪ฟิล์มยืด (Stretch film)  
▪ฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer film)  
▪ ใช้เป็นชั้นปิดผนึก (Heat sealant layer)  
▪ ใช้เคลือบบน PET PA OPP เพื่อให้สามารถปิดผนึกได้  
▪ ถุงสำหรับอาหารแช่เย็น แช่แข็ง ขวดบบีได้  
 
 พอลิเอไมด์ 

โปร่งใส เหนียวมาก ต้านทานแรงทิ่มและแรงดันทะลุ  
ทนกรด ไม่ทนด่าง  
ป้องกันการซึมผ่านของกา๊ซ กลิ่น ได้ด ี
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรือนำ้มันสูง 
ใช้งาน 40-160 ๐C 
▪ฟิล์มหลายชั้นของบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ 
▪ ถุง Retort pouch  
▪ บรรจุภัณฑ์ที่อุ่นในไมโครเวฟ 
▪ฟิล์มหลายชั้น  
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ภาพที่ 10  สภาพให้ซึมผา่นของไอน้ำ และ
ก๊าซออกซิเจนของพลาสติกชนิด
ต่างๆ 

 ที่มา : TopasAdvancedPolymers (2012)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
             
 
 ภาพที่ 12  ช้ันของฟิล์มลามเินต 
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พอลิเอสเทอร์ 
พิมพ์กราฟฟิคได้ดี เหนียว  
ทนแรงกระแทก  
ให้ความแข็งแรง 

 

พอลิเอไมด์ 
ป้องกันการซึมผ่านของกา๊ซ  

 

พอลิพอพิลีน 
สัมผัสกับอาหารโดยตรง เป็นชั้นปิดผนึก  
ให้ความยืดหยุ่นและความแข็งแรง 

 

แผ่นเปลวอะลูมิเนียม 
ป้องกันแสง กันออกซิเจน ไอน้ำ 

 

น้อย 

มาก 
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ภาพที่ 11  สภาพใหซ้ึมผา่นของก๊าซออกซิเจน 
ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ 
ของพลาสติกชนิดต่างๆ 

ที่มา : Guisheng et al. (1995) 
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การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

ด้วยลักษณะทางกายภาพ ทางโภชนาการ ทางเคมี
และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ส่งผลต่อการ
เสื่อมคุณภาพที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง พวก
ปลาสด ปลาแดดเดียว มักเสื่อมเสียด้วยจุลินทรีย์ได้เร็วกว่า
ผลิตภัณฑท่ี์มีความชื้นต่ำ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความชื้นต่ำหรือแห้ง
มักจะเสื่อมเสียคุณภาพ เนื่องจากความชื้น ทำให้เนื้อสัมผัส 
นิ่ม ไม่กรอบ ส่วนอาหารท่ีมีไขมันสูง หรือผลิตภัณฑ์ทอด จะ
เกิดกลิ่นเหม็นหืน ซึ่งมีออกซิเจน ความชื้น และแสงเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ผู้บริโภคปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ จึงควรคำนึงถึง
ขอ้พิจารณา 3 ประการ ดังนี ้ 
1) ต้องปกป้องผลิตภัณฑ์จากการเสื่อมเสียทั้งด้านประสาท

สัมผัส และด้านความปลอดภัยตลอดอายุการเก็บรักษา 
2) รูปลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง ตามแนวโน้ม

ของโลก  
3) สามารถเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ สามารถขึ้นรูป

ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ และมีอัตราการผลิต
ต่อชั่วโมงสูง ทำให้มีราคาถูก 

การเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ ต้องเลือกจากความ
เป็นไปได้ในการบรรจุ เช่น บรรจุด้วย ถาด ถ้วย กระปุก ขวด 
หรือถุง แล้วจึงเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ที ่เหมาะสม โดย
พิจารณาถึงการช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เป็นการ
เพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้า หรือโอกาสในการขายที่มาก
ขึ้น มีต้นทุนถูกลง แบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้   

 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็น/แช่เยือกแข็ง 
สัตว์น้ำกลุ่มนี้อาจผ่านหรือไม่ผ่านการแปรรูป ปลาแล่

แช่เย ็น ปลาบดแช่เย ็น ผลิตภัณฑ์ปร ุงสุกแช่เย ือกแข็ง 
ผลิตภัณฑ์ทอดแช่เยือกแข็ง เก็บรักษาโดยแช่เย็นในน้ำแข็ง ใน
ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเก็บรักษาความสด 
ระหว่างขนส่งหรือการวางจำหน่าย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน
การทำแห้ง แต่ยังมีความชื้นสูงอยู่ประมาณ 60-75%  เช่น 
ปลาแดดเดียว แฮมปลา ต้องเก็บท่ีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส 
เพื่อช่วยชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ (สุทธวัฒน์ และคณะ, 
2541; อรวรรณ และคณะ, 2553; พายัพ, 2537) 
 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดหรือแล่ หลังจากการแช่เย็นแล้ว 
เอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน 
ทำให้เหงือกปลามีสีซีด เปลือกกุ้งมีสีดำ การเปลี่ยนแปลง
ไขมันเป็นเปอร์ออกไซด์ จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งมีก๊าซ
ออกซิเจนเป็นปัจจัยหลัก นอกจากนี้ ปลาสดมีกลิ ่นรสผิดปกติ 
เนื ่องจากการเจริญของจุลินทรีย์ในกลุ ่ม Pseudomonas spp., 
Alteromonas spp., Moraxella spp., Acinetobacter spp., 
Vibrio spp., Aeromonas spp., และ Proteus spp. ส่วน
กุ้งจะมีกลิ่นผิดปกติ เนื่องจากการเจริญของ Pseudomonas เนื้อ
หมึกเปลี ่ยนเป็นสีเหลือง หรือแดง เนื ่องจาก P.putidc และ 
Serratia marcescens (พิมพ์ชนก, 2557)  

เนื่องจากอุณหภูมิที ่ใช้ในการแช่เย็น อยู่ท่ีประมาณ  
0-5 องศาเซลเซียส จึงควรเลือกใช้พลาสติกที่ใช้งานได้ในช่วง
อุณหภูมิดังกล่าว ได้แก่ PP, PE หรือ PA และหากใช้การบรรจุ
แบบสุญญากาศ ควรใช ้พลาสติกหลายชั ้นที ่ม ี PA เป็น
องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหนียว แข็งแรง จึงฉีกขาดได้ยาก 
ช่วยป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี รักษาสภาวะสุญญากาศ
ภายในบรรจุภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือวาง
ผลิตภัณฑ์บนถาด PS แล้วห่อด้วยฟิล์มหดรัด ช่วยให้ผู้บริโภค
มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน ระหว่างการแช่เย็น อาจมี
ของเหลวหรือน้ำเลือดออกมาจากเนื้อผลิตภัณฑ์ ควรรองชิ้น
ผลิตภัณฑ์ด้วยแผ่นรองดูดซับความชื้น (Absorbent) ซึ่งส่วน
ใหญ่ทำจากพอลิเมอร์ท่ีดูดซับความชื้นได้ดี เช่น เซลลูโลสจาก
เยื่อไผ่ อีกประการหนึ่ง ผลิตภัณฑ์แช่เย็น มีอายุเก็บรักษา
ประมาณ 3-5 วัน บรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ควรคำนึงถึงต้นทุน
และประโยชน์ในการใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมี
คุณสมบัติที ่ดีที ่ส ุด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ม ีความชื ้นสูง 
จุลินทรีย์เจริญได้ดี จึงเสื่อมเสียง่าย ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ี
มองเห็นผลิตภัณฑ์ ออกแบบฉลากให้สวยงาม น่าสนใจ เน้น
การสร้างจุดขายด้วยเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตท่ีความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ 
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ส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง ต้องเก็บอุณหภูมิ 
ตู ้แช่แข็งหรือห้องเย็น (ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส) การ
เลือกใช้พลาสติกที ่ทนอุณหภูมิแช่แข็ง พิจารณาได้จาก
อุณหภูม ิการเปลี ่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass transition 
temperature, Tg) และค่าอุณหภูมิหลอมเหลว (Melting 
temperature, Tm) ของพลาสติกแต่ละชนิด แสดงในภาพท่ี 
13 ค่า Tg ของพลาสติกจะต่ำกว่าค่า Tm ในการใช้งานถ้า
พลาสติกมีค่า Tg สูงกว่าสภาวะการใช้งาน พลาสติกจะมี
ลักษณะแข็ง ในทางตรงข้าม ถ้าค่า Tg ของพลาสติกต่ำกว่า
สภาวะแวดล้อม พลาสติกจะอ่อน นุ่ม ยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น 
พลาสติก PP มีค่า Tg อยู่ที่ -20 องศาเซลเซียส และมีค่า Tm อยู่
ท่ี  165 องศาเซลเซ ียส ตามลำด ับ  (PerkinElmer, 2020) 
พลาสติกชนิดดังกล่าวจึงมีความยืดหยุ่นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง 
เมื่อเทียบกับ PET ซึ่งมีค่า Tg และ Tm อยู่ที่ 70 และ 245 
องศาเซลเซียส (PerkinElmer, 2020) PET มีความแข็งมากกว่า 
PP ในกรณีของพลาสติกหลายชั ้น ค่า Tg และ Tm ขึ ้นกับ
คุณสมบัติของพลาสติกท่ีนำมาประกบ เช่น การประกบหรือลามิ
เนตด้วยพลาสติกที่มีค่า Tg ต่ำ จะทำให้พลาสติกหลายชั้นมีค่า 
Tg ต่ำด้วย  

 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 13  ค่า Glass transition temperature (Tg) และค่า 
Melting temperature (Tm) ของพลาสติก PP, 
LDPE, HDPE, PS, PET, PA และ EVOH 

 
นอกจากบรรจุภัณฑ์ต้องทนต่อสภาวะการเก็บรักษาแลว้ 

ยังต้องควบคุมสภาวะการบรรจุให้คงอยู่ได้ตามระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน พลาสติกหลายชั ้นที ่สามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุแบบดัด
แปรบรรยากาศ (Modified atmosphere packaging, MAP) 
ซึ่งเป็นการปรับปริมาณก๊าซแต่ละชนิดภายในบรรจุภัณฑ์ให้
ได้ตามท่ีกำหนด เช่น การบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจน  

การบรรจุแบบสุญญากาศ นอกจากนั้นพลาสติกหลาย
ชั ้นช่วยควบคุมปริมาณก๊าซภายในบรรจุภัณฑ์ เพราะมี
ค ุณสมบัติในเลือกผ่านก๊าซแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ซ ึ ่งมัก
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการก๊าซในการหายใจระหว่าง
การขนส่ง เช่น สาหร่ายสด  

เทคนิคการบรรจุแบบสุญญากาศ ทำได้โดยการใช้
เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ (Vacuum chamber machine) 
ดึงอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วปิดผนึก การใช้ถุงหลายชั้น
ที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและอากาศได้ดี  
ทำให้สภาพสุญญากาศคงอยู่ได้นาน นอกจากการบรรจุในถุง
หลายชั้นแล้ว การบรรจุด้วยเทคนิคการบรรจุแบบแนบผิว 
(Skin packaging) และเทคนิคการบรรจุแบบเทอร์โมฟอร์ม
(Thermoforming) เป็นเทคนิคที่ทำให้สภาวะภายในบรรจุ
ภัณฑ์เป็นสุญญากาศเช่นเดียวกัน ซึ่งทำได้ทั้งเป็นลักษณะ
ฟิล์มหนาชั้นล่างรองรับผลิตภัณฑ์ และประกบด้วยฟิล์มชั้น
บน หรือวางผลิตภัณฑ์บนถาดแข็งหรือกระดาษเคลือบแล้ว
ปิดทับด้วยพลาสติกใสแนบไปกับผิวผลิตภัณฑ์ ลักษณะเด่น
ของเทคนิคทั้งสองนี้ ช่วยให้ผิวของผลิตภัณฑ์มีความใส มัน
วาว และช่วยป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี 
บร ิเวณที ่พ ิมพ์กราฟฟิคมีผ ิวเร ียบ ไม่โค ้งงอ ทำให้เห็น
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน (ภาพท่ี 14) 
 

  
Vacuum packaging Skin packaging 

ท่ีมา กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย (2562) 

ท่ีมา Shandong Kangbeite 
Packaging Machinery co. ltd 
(2020) 

 

 
ภาพที่ 14  การบรรจุแบบ 

Vacuum packaging 
Skin packaging และ 
Thermoforming 

 Thermoforming 
ท่ีมา Schur Flexibles 
Holding GesmbH (2020) 
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ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแห้ง 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านการตากแห้งโดยตรง หรือต้ม

ก่อนตากแห้ง โดยใช้แสงอาทิตย์หรือตู้อบ หมักเครื่องปรุง 
เกลือ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอดให้แห้ง ผสมสมุนไพร
แห้งทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ต้องเก็บในที ่ปราศจาก
ความชื้น เพราะการสูญเสียคุณภาพด้านความกรอบ ทำให้
ผลิตภัณฑ์หมดอายุแม้ว่าจะไม่ใช่การสูญเสียคุณภาพด้าน
ความปลอดภัย แต่ทำให้ผู้บริโภคปฏิเสธการยอมรับผลิตภัณฑ์ 
ส่วนอาหารทอดต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความชื้น 
แสง และออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยาออกซิ
เดชั่นของไขมัน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน  

บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำแห้ง มีหลายประเภท ได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ 
กระป๋องพลาสติก ถุง/ซองต้ังได้ (Standing pouch) ขวดแก้ว
มีข ้อดี ค ือ มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน กันความชื ้นและ
ออกซิเจนได้ดีมาก แต่แตกได้และมีน้ำหนักมาก เพิ่มต้นทุน
การขนส่ง กระป๋องโลหะมีคุณสมบัติทางการป้องกันการซึม
ผ่านได้ดีมากเทียบเท่ากับแก้ว แต่มองไม่เห็นผลิตภัณฑ์ภายใน 
การปิดฝาต้องใช้เครื่องปิดฝากระป๋อง ที่ต้องตั้งระยะลูกกลิ้ง
เพื่อพับขอบฝากระป๋องให้สนิท (ภาพที่ 7) ทำให้ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนขนาดกระป๋อง ต้องตั้งระยะของลูกกลิ้งใหม่ ซึ่ง
ต้องใช้ความชำนาญอย่างมาก 

บรรจุภัณฑ์ซองหรือถุงตั้งได้ หรือบรรจุในถ้วย/กระปุก
ปิดด้วยฟิล์มพลาสติกแบบเปิดง่าย (Easy open) หรือแบบฝา
อะลูมิเนียม ทำให้ง่ายต่อการเปิด การเลือกใช้ถุงท่ีมีหน้าต่างใส 

และถุงกระดาษมีซิป (Zip lock) ช่วงรอยเชื ่อมต่อระหว่าง
กระดาษกับพลาสติก เป็นตำแหน่งที่ทำให้อากาศ และแสง
สามารถผ่านเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งหน้าต่างส่วนใหญ่ทำ
จาก PS เพราะมีความใส แวววาว ป้องกันการซึมผ่านก๊าซได้
น้อยมาก (ภาพท่ี 8) ทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บน้อยลง แต่
ถ้าหน้าต่างใช้พลาสติกชนิดอื่น ให้พิจารณาค่าคุณสมบัติการ
ซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซอื ่น ๆ แสดงในภาพที่ 8 และ 9 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเน่าเสีย  

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค นอกจาก
จะต้องรักษาคุณภาพอาหารได้นานแล้ว ยังต้องสะดวกในการ
เปิดใช้งาน ซึ่งสามารถใช้ถุงหรือซองแบบเปิดง่าย ทำรอยปรุ
สำหรับฉีก และระบุตำแหน่งเปิด (ฉีก) หรือใช้กระปุก ถ้วยท่ี
ปิดด้วยฟิล์มแบบเปิดง่าย (Easy-peel lid film) แต่บริเวณปิด
ผนึก (Heat sealed area) ท่ีขอบถ้วยเป็นตำแหน่งท่ีความชื้น
และอากาศเข้าได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้พลาสติกที่มีแรง
ยึดติด (Bonding strength) ต่ำ ทำให้การปิดผนึกด้วยความ
ร้อนไม่ดี การบรรจุผลิตภัณฑ์แห้งด้วยถุง ถ้วย หรือถาดหลาย
ช้ันสามารถป้องกันความชื้นและก๊าซได้ดีมากเทียบเท่ากับการ
บรรจุด้วยกระป๋องโลหะ ทำให้ผลิตภัณฑ์คงความกรอบได้นาน
เป็นปี ตัวอย่างชั ้นพลาสติกแสดงในภาพที่ 15 นอกจากนี้ 
สามารถใช้ซองดูดซับความชื้นและซองดูดซับออกซิเจนลด
ความชื้นและออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์หลังจากการบรรจุ ทำให้
ผลิตภัณฑ์เก็บได้นาน รักษาความกรอบ 
และไม่เหม็นหืน ซึ่งใช้ได้ผลดีในอาหารแห้ง
ท่ีผ่านการย่าง (รมควัน) อบ หรือทอด

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15   ส่วนประกอบของถ้วย

พลาสติกหลายช้ัน 
ที่มา (a) Constantia Flexibles 
International GmbH (2020) 

   

 

ชั้นพิมพ์ หรือชั้นเคลือบ 
อะลูมิเนียม 

Coex ชั้นเคลือบ  
embosing 

 
 ชั้นพิมพ์ หรือชั้นเคลือบ 

อะลูมิเนียม 
ชั้นกาว 

PP 
 

ชั้นพิมพ์ หรือชั้นเคลือบ 
อะลูมิเนียม 

ชั้นเคลือบปิดผนึก 
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ผลิตภัณฑ์หมัก (ชิ้น หรือเนื้อเนียนละเอียด)  
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นชิ้น หรือมีเนื้อเนียน

ละเอียด (Paste) ยังคงมีความชื้น อาจผ่านกระบวนการหมัก
ด้วยจุลินทรีย์ท่ีให้กรดแลคติค รวมท้ังการหมักด้วยเครื่องปรุงรส 
(Marinated) ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นจากการหมักที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ เช่น ปลาเค็มหั่นชิ้น ปลากุเลาเค็ม ปลาดุกร้า กะป ิปลาร้า
สับสมุนไพร (ปลาร้าทรงเครื่อง) ไตปลาแห้ง 

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วหั่นหรือแล่เป็นชิ้น 
เน่าเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ทนเค็ม Pseudomonas salinaria 
และ Sarcina littoralis ซึ่งสามารถเจริญได้ที่ปริมาณน้ำอิสระ 
(Water activity) ต่ำกว่า 0.75 ซึ่งจะทำให้ปลาเค็มมีเนื้อสีแดง 
(Reddening)  มีกลิ่นเหม็นจากการย่อยของเอนไซม์จากโปรตีน 
และเน่าเสีย นอกจากนี้ การเกิดจุดดำหรือเทาเข้มบนปลาคอด
เค็มจาก ยีสต์ Sporendum epizoum และการเน่าเสียจากการ
เจร ิญของ Lactobacilli ซึ ่งเก ิดขึ ้นจากการหมักในสภาวะ
สุญญากาศ และที่ปริมาณเกลือต่ำๆ ปกติปลาเค็มมีค่าพีเอชระ
หว่าง 5.38-6.2 ถ้าค่าพีเอชลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนมากกว่าพเีอช 7 
บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์หมักเกิดการเสื่อมเสีย นอกจากการเสื่อม
เสียจากจุลินทรีย์แล้ว ยังพบการเสื่อมเสียทางเคมีจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น จากการแตกตัวของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปลาทำให้
โปรตีนเสื่อมสภาพ (พิมพ์ชนก, 2557) 

การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นโดยใช้ถุงพลาสติก ต้อง
เลือกชนิดพลาสติกที่มีความปลอดภัย แข็งแรง และสามารถ
ปิดผนึกด้วยความร้อนให้สนิทได้ ซึ่งสามารถเลือกใช้ถุง PP, 
PE หรือ PA ที่มีความหนา สามารถรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
ได้ แล้วปิดผนึกด้วยความร้อนให้สนิท แต่ถ้าต้องการป้องกัน
กลิ่นของผลิตภัณฑ์ออกมารบกวนขณะวางจำหน่าย สามารถ
เลือกใช้พลาสติกชั้นเดียวหรือหลายชั้นที่มีสภาพการซึมผ่าน
ของก๊าซในปริมาณต่ำ เช่น PP/PET/EVOH/PA, PET/PA/CPP, 
PP/PA/EVOH/PA/PE เป ็นต ้น นอกจากนั้น การบรรจุแบบ
สุญญากาศ ด้วยการบรรจุในถุงหรือซองแล้วดูดอากาศออกให้
ภายในบรรจุภัณฑ์มีสภาวะเป็นสุญญากาศ หรือใชเ้ทคนิคการ
บรรจุแบบแนบผิว หรือเทอร์โมฟอร์ม จะช่วยลดการเหม็นหืน 
และช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่ดี สร้างจุดเด่น ใช้การ
แขวนบนชั้นจำหน่าย (shelf) แทนการวางซ้อนทับกัน (ภาพท่ี 
16) ไม ่ควรบรรจุปลาส้มชิ ้นหรือปลาส้มตัวด้วยเทคนิค
สุญญากาศเนื่องจากแบคทีเรียผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ทำให้บรรจุภัณฑ์สูญเสียสภาวะการบรรจุแบบสุญญากาศ  

 
  

 
ภาพที่ 16 การบรรจุแบบแนบผิว (Skin packaging) 
ที่มา : www.fishozone.com (2557ก, 2557ข) 

 
ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเนื้อเปียกละเอียด เช่น กะปิ ปลาร้า

สับสมุนไพร (ปลาร้าทรงเครื่อง) ไตปลาแห้ง สามารถบรรจุ
ด้วยกระปุกแก้ว หรือกระปุกพลาสติก และให้ใช้ฝาพลาสติก
บรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเค็มสูง เพราะเกลือทำให้ฝาโลหะผุได้ 
ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ผ่านการปรุงรส เช่น ซอสกะปิปรุงรส 
น้ำปลาร้าปรุงรส ใช้การบรรจุขณะร้อน ทำให้ผลิตภัณฑ์เก็บ
ได้นาน จึงต้องใช้ขวดแก้ว หรือกระปุกพลาสติกที่ทนอุณหภูมิ
ท ี ่ ใช้ ในการผลิตได้ ผล ิตภ ัณฑ์
พร้อมบริโภค เช่น กะปิปรุงรส 
(กะปิหวาน) สามารถใช้หลอดบีบ
พลาสติก กล่อง หรือถ้วย เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการบริโภค 

 
ผลิตภัณฑ์หมักดอง (ของเหลวหรือมีส่วนผสมของ
ของเหลวและเนื้อ)  
ผลิตภัณฑ์หมักดองท่ีมีของเหลว หรือเป็นส่วนผสม

ของเหลว ซึ่งอาจเป็นน้ำหรือน้ำมัน เช่น น้ำปลา ปลาร้าปลา
กะด่ี กุ้งจ่อม หอยดอง ปลาอินทรีย์ในน้ำมัน มีสาเหตุของการ
เสื่อมเสียคุณภาพเหมือนผลิตภัณฑ์หมัก (ชิ้น หรือเนื้อเปียก
ละเอียด) 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำปลา อาจเกิดสีคล้ำ
จากการออกซิไดซ์โดยแสง และออกซิเจน ขวดแก้วจึงช่วย
รักษาคุณภาพของน้ำปลาไว้ได้นานกว่าขวดพลาสติก เนื่องจาก
แก้วมีสภาพให้ซึมผ่านได้ของก๊าซเท่ากับศูนย์ แต่ขวดแก้วมี
น้ำหนักมาก จึงมีต้นทุนในการขนส่งสูง  
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ขวดพลาสติก PET มีค่าการซึมผ่านได้ของก๊าซออกซิเจน 
ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ น้อยกว่า 1x10-13 ml 
cm/s cm2 Pa จึงใช้ทดแทนขวดแก้วได้ และใช้บรรจุภัณฑ์
ขนาดเล็กลง เพื ่อให้ใช้หมดก่อนเกิดการเปลี ่ยนสี ทำให้
ผู้บร ิโภคมั ่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ ้น แต่อย่างไรก็ด ีการ
ปรับเปลี ่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ควรมีการทดสอบความ
ต้องการของตลาดก่อนทุกครั้ง 

ผลิตภัณฑ์มีท่ีมีส่วนผสมท้ังของเหลวและเนื้อ กรณีของ
ปลาร้า ควรบรรจุในกระปุกหรือขวดแก้ว และใช้ฝาพลาสติก 
เนื่องจากความเค็มของผลิตภัณฑ์ทำให้ฝาโลหะถูกกัดกร่อน 
และเสียหายได้ เกิดการปนเปื้อนของโลหะที่เป็นส่วนผสมใน
ฝา ขวดแก้วมีข้อดีท่ีสามารถป้องกันกลิ่นของผลิตภัณฑ์ได้ แต่
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับฝาท่ีเลือกใช้ การใช้ฝาแบบป้องกันการ
ปลอมปน (Temper-evident) ซึ่งมีรอยปุสำหรับฉีกก่อนเปิดฝา 
ทำให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน
หลังผลิตจนถึงผู้บริโภค ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีแช่ในน้ำมัน สามารถ
ใช้กระปุกแก้วหรือพลาสติก และสามารถใช้ฝาได้ทั้งฝาโลหะ 
และพลาสติก กระปุกหรือถ้วยพลาสติกอาจปิดด้วยฝา
พลาสติก หรือปิดผนึกด้วยความร้อนด้วยฟิล์มพลาสติก แต่
ต้องตรวจสอบรอบปิดผนึกให้สนิท 

 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและความดัน

ด้วยเครื่องรีทอร์ท (Retort) รวมถึงการฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง 
(High Pressure Processing, HPP) ต้องเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์
ที่ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต เพื่อรักษาสภาวะปลอด
เชื้อของผลิตภัณฑ์ ดั้งนั้นจึงต้องป้องกันความชื้นและอากาศซึ่ง
เป็นปัจจัยต่อการเจริญของจุลินทรีย์ซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสีย 
บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้จะเป็นกระป๋องโลหะ ถ้วย ถาด และถุงพลาสติก
หลายชั้นที่มีคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านเทียบเท่ากับ
กระป๋องโลหะ รอบกระป๋องโลหะต้องไม่มีรอยสนิมหรือรอยขีด
ข่วน สารเคลือบต้องไม่หลุดร่อนระหว่างกระบวนการผลิตและ
การเก็บรักษา และมีความปลอดภัยเมื่อใช้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ 
ส่วนถ้วย ถาด และถุงพลาสติกหลายชั้นทำจากการเคลือบ
หรือการรีดร่วมของพลาสติกหลายชนิด 

ซึ่งประกอบด้วยชั้นพลาสติกท่ีทำหน้าท่ีสำคัญ 3 ชั้น คือ ชั้นปิด
ผนึกด้วยความร้อน ชั้น Barrier layer กันความชื้น อากาศ และ/
หรือแสง และชั้นที่ให้ความแข็งแรง ชั้นท่ีทำหน้าที่ในการปิด
ผนึกด้วยความร้อนมักใช้เป็น PE PET หรือ PA เคลือบ PE 
ชั้น Barrier layer ทำหน้าที่ป้องกันการซึมผ่านของ ซึ่งมักใช้
เป็น EVOH PVDC ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ ออกซิเจน ซึ่ง
ป้องกันได้ดีมาก เนื ่องจากมีค่าการซึมผ่านของไอน้ำและ
ออกซิเจนเกือบเท่ากับศูนย์ (Kirwan and Strawbridge, 2003; 
Guisheng et al., 1995)) เคลือบด้วยแผ่นเปลวอะลูมิเนียม หรือ
อาบไอโลหะเพื่อป้องกันแสงทำให้ทึบแสง และชั้นพลาสติกที่ให้
ความแข็งแรง มักใช้พลาสติกท่ีสามารถทนความดัน ความชื้น 
และอุณหภูมิ ได้ดี พวก PET PA  

พลาสติกหลายชั้นมีหลากหลายชนิด การปรับเปลี่ยน
วัสดุ การเพิ ่มความหนา การเคลือบ หรือการเติมสารเติม 
(Filler) ทำให้ประสิทธิภาพด้านการป้องกันการซึมผ่านเพิ่ม
มากขึ้น ตัวอย่าง ถาดพลาสติกหลายชั้นในภาพที่ 17 ตัวถาด
ประกอบด้วยช ั ้น Barrier layer และ EVOH และยังม ีชั้น
พลาสติกที่ผสมสารดูดซับออกซิเจน (Oxygen absorbing layer) 
สำหรับดูดซับออกซิเจนบริเวณช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์
หลังจากการบรรจอุีกชั้นหนึ่ง และใช้ฝาพลาสติกท่ีมีประสิทธิภาพ
ป้องกันการซึมผ่านและปิดผนึกได้ดีเช่นเดียวกัน ถ้วยและถาด 
ที่ใช้พลาสติกหลายชั้น และการลามิเนตชั้น EVOH บริเวณ 
spout ของถุงเพาซ์ท่ีใช้สำหรับเทของเหลว แสดงในภาพท่ี 18  

 

 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างถาดพลาสติกหลายชั้น 
ที่มา Cloe et al. 2003 

 
 

ฝาปิด (lid) ทำจากพลาสตกิหลายชั้น 

ชั้นปิดผนกึด้วยความร้อน (Sealing layer) 
ชั้นดดูซับออกซิเจน (Oxygen absorbing layer) 
ชั้นป้องกันการซึมผ่าน (EVOH layer) 
ชั้นป้องกัน (Barrier layer) 
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จากที ่กล่าวมาทั ้งหมดนี ้ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแต่ละชนิด ต้องพิจารณาปัจจัยท่ีทำ
ให้เกิดการเสื่อมเสียคุณภาพ ความเป็นได้ของประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ เช่น ขวด ถุง ซอง ถาด หรือกระปุก จากนั้นควรเลือก
ชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม หากต้องสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์นั ้นต้องไม่มีสารปนเปื ้อนที ่ เป็น
อันตราย บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแสง การ
ซึมผ่านของน้ำและก๊าซที่ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานขึ้น 
แต่มักมีราคาแพงเพราะใช้วัสดุ และเทคโนโลยีสูงในการผลิต 
โดยเฉพาะพลาสติก จึงควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ จะช่วยลดต้นทุนด้านบรรจุ
ภัณฑไ์ด้ การเปรียบเทียบข้อมูลคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ท้ัง
ทางด้านความแข็งแรง และการซึมผ่าน ช่วยในการตัดสินใจ
เลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ นอกจากนั้น การใช้ซองดูดซับ
ความชื ้น แผ่นรองดูดซับความชื ้น ในบรรจุภัณฑ์ ช่วย
ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น 

 
 
 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.  2562.  ปลาช่อนแม่ลาแดด

เดียว. แหล่งท่ีมา  http://www.otoptoday.com/newweb/ 
view_product.php?product_id=6416. 14 มีนาคม 2563. 

งามทิพย์ ภู่วโรดม.  2550.  การบรรจุอาหาร (Food packaging).  บริษัท 
เอส.พี.เอ็ม. การพิมพ์จำกัด, กรุงเทพมหานคร.  389 หน้า. 

งามทิพย์ ภู่วโรดม.  2557.  วัสดุอ่อนตัวสำหรับการบรรจุ.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ., กรุงเทพมหานคร.  211 หน้า. 

พายัพ มาศนิยม.  2537.  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย : การใช้ประโยชน์เศษ
เน้ือปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา.  แหล่งท่ีมา  
www.thaithesis.org/detail.php?id=57726.  10 มีนาคม 2563. 

พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์.  2557.  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง.  
แหล่งท่ีมา  http://elearning.psru.ac.th.  8 มีนาคม 2563. 

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2563. Plastic/
พลาสติก. แหล่งท่ีมาhttp://www.foodnetworksolution. 
com/wiki/word/1635/plastic. 10 มีนาคม 2563. 

บริษัท ทียูแพ็ค จำกัด.  2562.  คุณสมบัติของพลาสติกประเภทต่าง .ๆ
แหล่งท่ีมา  www.tupack.co.th/knowledge.  24 ธันวาคม 2562. 

สุทธวัฒน์ เบญจกุล, ไพรัตน์ โสภโณดร และพรชัย ศรีไพบูลย์.  2541.  การใช้
ประโยชน์เศษเน้ือปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา.  รายงานการวิจัย 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,  สงขลา.  66 หน้า. 

 
 
 
 

 
ที่มา Constantia Flexibles International GmbH (2020) 

(b) 
ที่มา: Toyo-seikan co. ltd, 2020) 
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