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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ ตุลาคม 2019

การแข่งขันท่ีทวคีวามรุนแรงขึ้นในธุรกิจอาหาร ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างเรง่พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง โดยท่ีอาจมองข้ามความส าคัญ

ของบรรจุภัณฑ์ไป ขณะท่ีปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารก้าวหน้าไปมาก จึงมี

ค าถามว่า แล้ว SMEs ในธุรกิจอาหารจะใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม

ให้กับธุรกิจได้อย่างไร

บทความน้ี Krungthai COMPASS น าเสนอเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีน่าสนใจ

โดยเฉพาะ Active Packaging ซึ่งเป็นหน่ึงในเทรนด์บรรจภัุณฑ์แห่งอนาคต และเป็น

ทางเลือกท่ีน่าสนใจของผู้ประกอบการ SMEs ในการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับธุรกิจ ท้ังน้ี Active Packaging นอกจากจะท าหน้าท่ีเหมือนบรรจภัุณฑ์ท่ัวไปแล้ว 

ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือคงคุณภาพท้ังในด้านสี รสชาติ 

คุณค่าทางอาหาร รวมท้ังความปลอดภัยของอาหารให้ได้นานขึ้น 

การประยุกต์ใช้ Active Packaging นอกจากจะช่วยตอบโจทย์ในการลด Food Loss

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังช่วยรับมือกับความท้าทายในยุคอาหาร 

Clean Label ซึ่งไม่ใช้สารสังเคราะห์ในการแต่งเติมและสารกันบูด แต่ต้องยังสามารถ

คงคณุภาพและความปลอดภัยของอาหารไม่ให้เน่าเสียไปจนถึงมือผู้บรโิภค นอกจากน้ี 

ยังช่วยผู้ประกอบการเพ่ิมยอดขายในตลาดท่ีอยู่ห่างไกล รวมท้ังขยายฐานลูกค้าไปยัง

ตลาด Online ได้ง่ายขึ้น

Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการท่ีต้องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้  Active Packaging เร ิ่มจาก การเลือก Active

Packaging Solution ให้เหมาะกับประเภทของอาหาร โดยเราได้รวบรวม Active

Packaging Solution รวมท้ังตัวอย่างการใช้ Active Packaging ของอาหารในแต่ละ

กลุ่มไว้ในบทความน้ี และควรท าความรู้จักกับ Enablers ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) หน่วย

งานวิจัยจากภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา และ 2) ผู้ผลิต Packaging Technology

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีให้ประสบความส าเรจ็ได้ง่ายขึ้น

พชรพจน์ นันทรามาศ อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ
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1. Active Packaging คืออะไร?

2. ท าไมผู้ประกอบการอาหารจงึควรใช้เทคโนโลยีนี้?

ตลาดท่ีอยู่ห่างไกล

3. ควรรูจ้กัใครบ้าง?

บรษัิท Packaging

- ให้ค าแนะน าด้าน....

 ออกแบบและพัฒนาบรรจภัุณฑ์
ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้า

 เทรนด์ตลาดบรรจภัุณฑ์

คือ
บรรจุภัณฑ์
ท่ีช่วย.....

คงคุณภาพ 
สี
รสชาติ
คุณค่าทางอาหาร

เพ่ิม Shelf Life 
นานขึ้น Expire

หน่วยงานรฐัและมหาวทิยาลัย

- ให้ค าแนะน าด้าน R&D

ได้มาตรฐาน

ไม่เกิดสารตกค้าง

รสชาติ สี กล่ิน ของ
สารอาหารไม่เปล่ียน

Cost Saving 
(Food Loss)

ปัจจบุัน ธุรกิจอาหารในไทย

มี Food Loss 30%
คิดเป็นมูลค่า 
1.88 แสนล้านบาทต่อปี

New Consumer Trend 
(Clean Label)

More Opportunity 

สารสังเคราะห์

สารกันบูด

ตลาด Online 
 E-Grocery
 Food Delivery
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Active Packaging 

ตัวช่วยของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

เทคโนโลยี Active Packaging เป็นตัวช่วยของ SMEs ลดการสูญเสียของ

อาหาร (Food Loss)1 ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ และสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันให้ กับธุรกิจเ พ่ือตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคได้มากขึ้น 

ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ประกอบการขยายตลาดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น บทความน้ี

น าเสนอส่ิงท่ีผู้ประกอบการควรรู ้ อาทิ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารมีอะไรบ้าง 

ท าไมผู้ประกอบการอาหารต้องปรบัตัวมาใช้ Active Packaging ตัวอย่างการใช้

เทคโนโลยี รวมท้ัง Resources ส าหรบัผู้ประกอบการท่ีสนใจ Active Packaging 

เพ่ือให้สามารถใชเ้ทคโนโลยดัีงกล่าวให้ประสบความส าเรจ็ได้งา่ยขึ้น

1 การสูญเสียของอาหาร (Food Loss) ตามนิยามของ World Resources Institute หมายถึง อาหารที่ถูกท าลาย คุณภาพลดลง มีรอยช้า 
เห่ียว สูญเสียก่อนถึงผู้บรโิภค มักเกิดขึน้ในขัน้ตอนการผลิต การเก็บรกัษา การแปรรปู และกระจายสินค้า
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Section1

ท าความรูจ้กั
กับเทคโนโลยี

บรรจภัุณฑ์อาหาร
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บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส าคัญในธุรกิจอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนอกจากจะช่วย

ป้องกันการปนเปื้ อนของอาหารจากสภาพแวดล้อมภายนอก ช่วยรกัษารูปทรง

และผิวสัมผัสของอาหาร และสะดวกในการขนส่งและการบรโิภคแล้ว บรรจุภัณฑ์

ท่ีออกแบบมาสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจให้กับผู้บรโิภค ขณะเดียวกัน

ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานข้ึน โดยท่ียังคงรสชาติ คุณภาพและ

ความปลอดภัยของอาหาร  นอกจากน้ี ยังท าหน้าท่ีในการให้ข้อมูลกับผู้ใช้ เช่น 

ส่วนผสมของอาหาร สารอาหาร วันท่ีผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น

>> บรรจภัุณฑ์อาหารส าคัญอย่างไร?
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หากจ าแนกระดับเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์จากหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์อาหารท่ี

กล่าวมาข้างต้น จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ Basic Packaging, Active Packaging 

และ  Intelligent Packaging ซึ่งก่อนท่ีผู้ประกอบการจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดังกล่าว ควรเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะน ามาปรบัใช้กับ

สินค้าของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้เข้าใจเทคโนโลยีกลุ่มน้ีมากข้ึน 

บทความส่วนน้ีจะอธิบายนิยาม รวมท้ังยกตัวอย่างเปรยีบเทียบในแต่ละ

เทคโนโลยี

รปูท่ี 1 หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์อาหาร

ท่ีมา: รวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS

>> เทคโนโลยีบรรจภัุณฑ์อาหารมอีะไรบ้าง?

Basic Packaging หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ัวไปท่ีช่วยปกป้องอาหารไม่ให้เกิด

ความเสียหายและช่วยให้เกิดความสะดวกในระหว่างการขนส่งสินค้าและ

การจ าหน่าย ขณะท่ี Active Packaging นอกจากท าหน้าท่ีเหมือนบรรจุภัณฑ์

ท่ัวไปแล้ว ยังช่วยยืดอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือคงคุณภาพท้ังในด้าน

สี รสชาติ คุณค่าทางอาหาร รวมท้ังความปลอดภัยของอาหารไว้ให้ได้นานขึ้น 

เหมาะกับผู้ประกอบการท่ียังมีอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) ของอาหารส้ัน

กว่ามาตรฐาน จนเกิดปัญหาต้นทุนท่ีสูงท้ังจาก Food Loss และการ Reject

สินค้าเน่ืองจากผลิตภัณฑ์เน่าเสียก่อนถึงมือผู้บรโิภค

>> Active Packaging และ Intelligent Packaging ต่างจาก 

Basic Packaging อย่างไร?

ป้องกัน

สะดวก

สวยงาม ยืดอายุการเก็บรกัษา ให้ข้อมูลกับผู้ใช้ 
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รปูท่ี 2 ความแตกต่างของ Basic Packaging, Active Packaging และ  Intelligent Packaging

ท่ีมา: รวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS

ส่วน Intelligent Packaging เป็นบรรจุภัณฑ์ ท่ีสามารถส่ือสารกับผู้ ใช้ /

ผู้บรโิภคถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น ฉลาก Smart Indicator 

บนบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถเปล่ียนสี เพ่ือบอกระดับความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์

ให้ กับ ผู้บร โิภคทราบ หร อืการใช้ เทคโนโลยี  RFID (Radio Frequency 

Identification) เพ่ือให้ทราบแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต วันเดือนปีท่ีผลิต 

อายุการเก็บรกัษา หรอืข้อมูลโภชนาการอ่ืนๆ เหมาะกับผู้ประกอบการท่ีสามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ Shelf Life ท่ีได้มาตรฐานและยอมรบัได้ระดับหน่ึงแล้ว 

และต้องการต่อยอดเป็น Intelligent Packaging เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

ความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์

Active Packaging สามารถใช้รว่มกับบรรจุภัณฑ์ได้ 2 รูปแบบ คือ 1) เป็นแผ่น/

ซองใส่ในบรรจุภัณฑ์ (Sachet) 2) เป็นส่วนหน่ึงของวัสดุท่ีใช้ท าบรรจุภัณฑ์ ท้ังใน

รูปแบบวัสดุเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ (Coating) หรอืเป็นชั้นพิเศษเพ่ิมในวัสดุท่ีท า

บรรจุภัณฑ์ (Lamination) หรอืผสมในฟิล์มแต่ละชั้นท่ีใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

(Multiple Layers) 

>> Active Packaging อยู่ในรูปแบบไหนได้บ้าง?

Smart Packaging

Basic Function of Packaging

Intelligent Packaging

RFID
QR code
Barcode

Active Packaging

Oxygen Scavengers
Moisture Scavengers
Antimicrobial agents
Ethylene Scavengers

ส่ือสาร
กับผู้ใช้

สะดวก

ปกป้อง

เพ่ิม 
Shelf 
Life
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รปูท่ี 3 รปูแบบ Active Packaging

ท่ีมา: www.actinpak.eu

Sachet

Multiple 
Layers

Coating

Lamination

ผู้บรโิภคมีแนวโน้มต้องการเทคโนโลยีในรปูแบบท่ีผสมเป็นส่วนหนึ่งของวสัดุท่ีใช้ท า

บรรจุภัณฑ์ เช่น การใช้ฟิล์มท่ีเคลือบสารต้านเชื้ อแบคทีเรยี หรอืฟิล์มท่ีช่วย

ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท 

โดยจากรูปท่ี 4 แม้การใช้ Active Packaging ท่ีเป็นแผ่น/ซองใส่ในบรรจุภัณฑ์ 

(Sachet) จะมีต้นทุนส่วนเพ่ิมต่อหน่วยท่ีถูกกว่า แต่พบว่าได้รับการยอมรับจาก

ผู้บรโิภค (Consumer Acceptance) น้อยกว่าแบบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวัสดุท่ีใช้

ท าบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เน่ืองจากผู้บรโิภคบางส่วน

กังวลว่าจะเกิดการแตกหรอืรั่วไหลของสารในซองดังกล่าวจนปนเปื้ อนในอาหาร 

รวมท้ังผู้บรโิภคท่ีเป็นเด็กอาจเข้าใจว่าซองดังกล่าวสามารถรับประทานได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน รวมท้ัง

รูปแบบของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับอาหารแต่ละประเภทด้วย

>> แล้วควรเน้นเทคโนโลยี Active Packaging ไหน?
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รูปท่ี 4 การยอมรบัของผู้บรโิภค (Consumer Acceptance) ใน Active Packaging เทียบกับสัดส่วน
ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึ้น/ ราคาขายต่อหน่วย

ปัจจุบันเทคโนโลยี Active Packaging แบ่งเป็น 3 กลุ่ม2 โดยใช้รว่มกันได้ คือ

1. Scavengers/Absorber (ลด O2 CO2 Ethylene และ Humidity) 

การใช้สารดูดซับ O2 ท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้อาหารเส่ือมคุณภาพ ท้ัง

การเปล่ียนสี กล่ิน และรสชาติ หรอืการใช้สารดูดซับ CO2 เพ่ือลดการโป่งพอง

ของบรรจุภัณฑ์ ส่วนการใช้สารดูดซับ Ethylene เหมาะส าหรับบรรจุ

ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผักและผลไม้ เพ่ือช่วยชะลอการสุก หรอื

การใช้สารควบคุมความชื้น/ดูดซับความชื้น เพ่ือไม่ให้ผักและผลไม้

สูญเสียน้าหนักจากการคายน้าออกมามากเกินไป 

2.Emitter (เพ่ิม CO2 และ Ethanol) การใช้สารท่ีช่วยในการคาย CO2

และ Ethanol เพ่ือชะลอการเจรญิเติบโตของเชื้อจุลินทรยี์และชะลอการ

เกิดปฏิกิรยิาออกซิเดชั่น 

3.Adaptor (ยับยั้ง Microbe) หรอืท่ีเรยีกว่า Antimicrobial ซึ่งไม่อยู่ใน

รูปแบบของการใช้สารดูดซับและการคาย แต่เป็นการใช้สารยับยั้ ง

การเจรญิเติบโตของเชื้อจุลินทรยี์ในวัสดุหรอืเคลือบท่ีผิวของบรรจุภัณฑ์

2 อ้างอิงขอ้มูลจากบทความชื่อ Active Packaging จาก www.actinpak.eu

>> Active Packaging ท างานอย่างไร?

ที่มา: ขอ้มูลจาก SAFER PAC, BLANCTEC และการศึกษาเรื่อง Formulation and Characterization of an Antimicrobial Coating 
Containing Nisin for Large จาก Michele Christine Perna (2016) Scale Food Package Converting Processes และวเิคราะห์โดย 
Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ (1) ก าหนดให้ฟล์ิมเคลือบสารต้านเชื้อแบคทีเรยีมีราคาส่วนเพ่ิมเท่ากับ 0.7 บาท/แพ็คเกจ

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5%

สัดส่วนของต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการใช้ Active packaging / ราคาขายต่อหน่วย
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ขนม / เบเกอรีต่่างๆ
ท่ีใช้ซองดูดซับออกซิเจน

เน้ือสัตวท่ี์ใช้แผ่นดูดซึมของเหลว

ผักและผลไม้
ท่ีใช้ถุงหายใจได้

เน้ือสัตวท่ี์ใช้แผ่นดูดซับของเหลว
และเสรมิด้วยฟล์ิมเคลือบสารต้านเช้ือแทคทีเรยี(1)

ผักและผลไม้ท่ีใช้บรรจุใน
ฟล์ิมเคลือบสารต้านเช้ือแบคทีเรยี(1)

High

Low

แม้ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการพัฒนา Active Packaging แบบท่ีผสมเป็นส่วนหน่ึงของวสัดุท่ีใช้ท าบรรจุภัณฑ์จะสูงกวา่ 
แต่ก็ได้รบัการยอมรบัจากผู้บรโิภคมากกวา่เช่นกัน
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รปูท่ี 5 เทคโนโลยี Active Packaging 

ท่ีมา: www.actinpak.eu

Intelligent Packaging เป็นฉลากท่ีติดกับบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของ Barcode, 

QR code, RFID หรอื แถบสีท่ีเป็นสัญลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ โดยปัจจุบันเทคโนโลยี 

Intelligent Packaging แบ่งเป็น 3 กลุ่ม3 ได้แก่

1. Interactive Packaging เป็นการจัด เ ก็บข้อมูล เ พ่ือ ใ ห้สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิต เช่น ผลิตจากท่ีไหน ใครเป็นผู้ผลิต 

ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน โดยเก็บในรูปแบบ Barcode หรอื QR code 

หรอื RFID เช่น พืชผักสดจากโครงการหลวงท่ีใช้ RFID Tag ติดกับ

ตะกรา้ผักสดแล้วน าสู่สายพานเพ่ือบรรจุเป็นแพ็ค ซึ่งข้อมูลท้ังหมดจะถูก

เก็บในระบบประมวลผลจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ต้ังแต่จุดผลิต 

ช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงงานท่ีต้องใช้ในการจดข้อมูลสินค้าและ

ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจาก Human Error

>> Intelligent Packaging อยู่ในรูปแบบไหนได้บ้าง?

3 อ้างอิงขอ้มูลจากบทความชื่อ Intelligent Packaging จาก www.actinpak.eu
และ www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/251_37-43.pdf

Ethanol

Ethylene

Emitters

Scavengers
/Absorber

Adaptors

เพ่ิม

ลด

ยั
บ
ยั้
ง

Carbon Dioxide

HumidityOxygen

O2

Carbon Dioxide

CO2

CO2

Microbe
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รปูท่ี 6 เทคโนโลยี Intelligent Packaging 

ที่มา: www.actinpak.eu
หมายเหต:ุ ความแตกต่างระหวา่งเทคโนโลยี RFID กับ Barcode/QR code คือ RFID สามารถเก็บขอ้มูลได้มากกวา่ และสามารถส่งขอ้มูลไป
ยังเครื่องรบัโดยไม่จ าเปน็ต้องน าไปใกล้เครื่องอ่านเหมอืน Barcode/QR code อีกท้ังสามารถอ่านขอ้มูลได้พรอ้มกันในหลายๆ แถบของ 
RFID รวมท้ังทนทานต่อแสงแดดและความชื้นมากกวา่

2.Sensors เป็นฉลากแบบเซ็นเซอร์ท่ีใช้การตรวจวัดทางชีวภาพ โดย

สารชีวภาพจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงต่อสารท่ีต้องการวัด ตัวอย่าง

สารชีวภาพ ได้แก่ เอนไซม์ จุลินทรยี์  แอนติเจน แอนติบอดี เม่ือ

สารชีวภาพท าปฏิกิรยิากับสารท่ีต้องการวัด จะสามารถตรวจจับได้ด้วย

ตัววัดสัญญาณท่ีเหมาะสม เช่น การเคลือบสารแอนติบอดี ซึ่ งเป็น

สารชีวภาพไว้ท่ี Barcode เม่ือมีแอนติเจนซึ่งมาจากกระบวนการเน่าเสีย

ของอาหารท าปฏิกิรยิากับแอนติบอดีน้ีก็จะส่งผลให้ Barcode เกิดเป็น

สีด าจนอ่านค่าไม่ได้ 

3.Indicators เป็นการแสดงตัวชี้วัดคุณภาพอาหาร และความปลอดภัย

ของอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบแถบสี เช่น ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ท่ี

เปล่ียนสีไปตามระดับการสุกของผลไม้ โดยใช้การตรวจจับกล่ินของผลไม้สุก 

หรอืแถบบอกความสดของอาหารซึ่ งวัดจากก๊าซเอมีนและซัลไฟด์

ซึ่งปล่อยออกมาจากอาหารประเภทเน้ือสัตว์ สัตว์ปีก อาหารทะเล ท่ีเร ิม่ไม่สด

หรอืแถบแสดงประวัติเวลาและอุณหภูมิของอาหารในข้ันตอนการ

กระจายสินค้า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของอาหารท่ีผ่านการแช่เย็นหรอืแช่แข็ง

Interactive 

Packaging
Sensors Indicators

QR code

Barcode

RFID

Freshness

Ripe Sense

Temperature

Crisp

Firm

Juicy

WarmMark

10OC      INDEX       10OC      34OC

1              2            3           4

WarmMark

10OC      INDEX       10OC      34OC

1              2            3           4
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Section2

3 เหตุผล
ท่ีท าให้ผู้ประกอบการ

อาหารต้องปรบัตัวมาใช้ 
Active Packaging
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Krungthai COMPASS มองวา่ เทคโนโลยี Active Packaging เป็นตัวช่วยหนึ่งของ SMEs ใน

การลด Food Loss และเพ่ิม Shelf Life ซึ่ งช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ รวมท้ังช่วย

ผู้ประกอบการในการรบัมือกับความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคอาหาร Clean Label ซึ่งไม่ใช้

สารสังเคราะห์ในการแต่งเติมและสารกันบูด แต่ต้องยังสามารถคงคุณภาพและความปลอดภัย

ของอาหารไม่ให้เน่าเสียไปจนถึงมือผู้บรโิภค ขณะเดียวกันก็ช่วยผู้ประกอบการในการขยายตลาด

ใหม่ๆ ได้งา่ยขึ้น 

1. ช่วยลดต้นทนุของธรุกิจอาหารซึง่มี Food Loss ค่อนข้างสูง

Krungthai COMPASS มองว่า Active Packaging เป็น ตัวช่ วยของ

ผู้ประกอบธรุกิจอาหารท่ีต้องเผชิญกับปัญหา Food Loss ตลอดห่วงโซอุ่ปทาน

โดยบทความเร ื่อง “Postharvest Technology of Horticultural Crops in 

Thailand” ของกรมวชิาการเกษตร พบว่า ปัญหา Food Loss ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและเอเชียใต้ต้ังแต่หลังกระบวนการเก็บเก่ียวจนถึงก่อนถึงมือ

ผู้บรโิภค คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 12-44  โดยเฉพาะผักและผลไม้ซึ่งมี

การสูญเสียของอาหารมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 44 เช่นเดียวกับไทย

ท่ีมีการสูญเสียของอาหารต้ังแต่การเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรจน

ก่อนถึงมือผู้บริโภคเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่าการสูญเสียกว่า 

188,000 ล้านบาท/ปี5 ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาเก็บรกัษาและใช้บรรจุภัณฑ์ 

รวมท้ังการจัดส่งท่ีไม่เหมาะสม ท าให้อายุการเก็บรกัษาของผลผลิตส้ันลง6

5 ประมาณการโดย Krungthai COMPASS อ้างอิงขอ้มูลจาก FAO ,2012 โดยประเมินให้ไทยมีสัดส่วนมูลค่า Food Loss ต่อ GDP ด้านการผลิต
ของภาคเกษตร ในระดับเดียวกับประเทศในกลุ่ม Developing Countries ซึง่อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 13
6 อ้างอิงขอ้มูลจากรายงาน Food Loss Waste and Spoilage in the Food Chain ของ Rockefeller Foundation
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ท่ีมา: จากบทความเรื่อง “Postharvest Technology of Horticultural Crops in Thailand” ของกรมวชิาการเกษตร
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20130528220516/Waste-and-Spoilage-in-the-Food-Chain.pdf

รูห้รอืไม่
ท็อปส์ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต เริ่มใช้ Active Packaging ในผลิตภัณฑ์

ผักและผลไม้ท่ีบริษัทจ าหน่ายเอง ท าให้ลดการสูญเสียผักและ

ผลไ ม้สด ไ ด้ ถึง  7-8% ด้วยวิธี  Modified Atmosphere 

Packaging (MAP) โดยเป็นการออกแบบเน้ือพลาสติกท่ียอมให้ 

O2 ไหลผ่านได้ 2-10% และ CO2 = 5-15% ซึ่งเป็นระดับท่ีเหมาะสม 

จึงสามารถเก็บรักษาผัก ผลไม้ให้สดได้นานมากย่ิงข้ึน โดยมี

รสชาติท่ีเหมือนเดิม และสามารถยืดอายุความสดได้นานขึ้นกว่า

ถุงพลาสติกธรรมดาท่ัวไปสูงสุด 2-5 เท่า

รปูท่ี 7 สัดส่วน Food Loss ในกระบวนการผลิต จ าแนกตามประเภทอาหาร

การสูญเสีย 
(%)

ระหวา่ง
การเก็บรกัษา

ระหวา่ง
การแปรรูป

ระหวา่ง
การกระจายสินค้า

ธัญพืช 7.0% 3.5% 2.0%

พืชหัว 19.0% 10.0% 11.0%

ผลไม้และผัก 9.0% 25.0% 10.0%

เน้ือสัตว์ 0.3% 5.0% 7.0%

ปลา/อาหารทะเล 6.0% 9.0% 15.0%

นม 6.0% 2.0% 10.0%

ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้มีการสูญเสียของอาหารต้ังแต่หลังกระบวนการเก็บเก่ียวจนถึงก่อนถึงมือ
ผู้บรโิภค คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 12-44
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รปูท่ี 8 ประเภทของฉลากบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บรโิภค

ท่ีมา: The Transparency Imperative Product Labeling From The Consumer Perspective ,Food Marketing Institute 2018

2. ช่วยธรุกิจรบัมือกับพฤติกรรมผู้บรโิภคในยุคอาหาร Clean Label

Krungthai COMPASS มองวา่ Active Packaging เป็นตัวช่วยส าหรบัธุรกิจ

อาหารในการรับมือกับความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคอาหาร Clean 

Label ซึง่ไม่ใช้สารสังเคราะห์ในการแต่งเติมและสารกันบูด แต่ต้องยังสามารถ

คงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไม่ให้เน่าเสียไปจนถึงมือผู้บริโภค 

โดยตัวอย่างของผู้ประกอบการในต่างประเทศท่ีเร ิ่มให้ความส าคัญกับ

เทรนด์ Clean Label เช่น Aldi ผู้ประกอบการซูเปอรม์ารเ์ก็ตของเยอรมนี

ประกาศว่าจะไม่ใช้สารเติมแต่งและสารกันบูด 200 ชนิดในผลิตภัณฑ์ของ

บรษัิท หรอืบรษัิทอาหารและเคร ื่องด่ืมรายใหญ่ของโลก เช่น Campbell

Soup, Kellogg และ Nestle ท่ีประกาศว่ าจะไม่ ใช้สารเติมแต่งใน

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้บรโิภค 

ขณะท่ีการติดฉลากว่าปลอดสารกันบูด (No Preservatives) เป็นปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อของผู้บริ โภคมากท่ีสุด จากรายงาน The 

Transparency Imperative Product Labeling From The Consumer 

Perspective 2018 ของ Food Marketing Institute พบว่า ผู้บรโิภคใน

สหรัฐฯ มองว่า การติดฉลากท่ีแสดงว่าอาหารดังกล่าวปลอดสารกันบูด 

(No Preservatives) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค

มากท่ีสุดถึงร้อยละ 42 รองลงมา คือ ปลอดสารให้กล่ินรสสังเคราะห์ 

(Free From Artificial flavors) ปลอดสารให้สีสังเคราะห์ (Free From 

Artificial Colors) และไม่ตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMO) คิดเป็นรอ้ยละ 

37 34 และ 34 ตามล าดับ (เม่ือพิจารณาเฉพาะอาหารประเภท Clean 

Label) ขณะท่ีจากผลการวจิัยล่าสุดของเคอร ี ่กรุป๊ (Kerry Group) พบว่า 

53% ของผู้บรโิภคท่ีอ่านฉลากยินดีท่ีจะจ่ายเงนิเพ่ิมส าหรบัผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ฉลาก Clean Label ติดอยู่

34

34

34

35

37

38

38

39

39

42

30 35 40 45

No Trans Fats

Non-GMO

Free From Artificial Colors

Whole Grains

Free From Artificial Flavors

Low Sugar

Low Sodium

High Protein

No Added Hormones

No Preservatives

การติดฉลากท่ีแสดงวา่อาหารดังกล่าวปลอดสารกันบูด (No Preservatives) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บรโิภคมากท่ีสุด 

%

Clean Label 

Healthy
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รูห้รอืไม่
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร Clean Label ปรบัตัวมาใช้ 

Active Packaging แล้ว โดยผู้ผลิตไส้กรอก แบรนด์ Big Fork 

ท่ีใช้สารสกัดจากธรรมชาติท่ีท าจากผงผักชีฝรั่ง ร่วมกับการใช้

บรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากฟิล์ม High-Barrier เพ่ือป้องกันการซึมผ่าน

ของ O2 ซึ่งช่วยยืดอายุไส้กรอกและเบคอนให้เก็บได้นานขึ้น ทดแทน

การใช้สารกันบูดในกลุ่มไนเตรตและไนไตรท์ (Nitrate and Nitrite) 

โดยท่ีรสชาติ กล่ิน และคุณค่าทางอาหารไม่เปล่ียนแปลง

ท่ีมา: https://bigforkbrands.com/

3. ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขยายตลาดท่ีอยู่ห่างไกล รวมท้ังขยายฐาน

ลกูค้าไปยังตลาด Online ได้งา่ยขึ้น

Krungthai COMPASS มองว่าผู้ประกอบการ SMEs ท่ีผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมี Shelf Life ส้ัน มักมีอุปสรรคในการส่งไปยังตลาดท่ี

ห่างไกล เพราะเกิดปัญหาสินค้าเน่าเสียระหว่างการขนส่ง และหากขนส่ง

ทางเคร ื่องบินก็ไม่คุ้มค่า เน่ืองจากมีค่าขนส่งท่ีค่อนข้างสูง ดังน้ัน การเพ่ิม 

Shelf Life ให้ยาวนานขึ้น จะเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพ่ิมศักยภาพในการขยายตลาดท่ี

อยู่ห่างไกลให้กับผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากประเทศเอกวาดอรซ์ึ่งเป็น

ผู้ส่งออกกล้วยรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก มีมูลค่าส่งออกกล้วยกว่า 

3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี สามารถส่งออกกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ท่ีมี 

Shelf Life ส้ัน เพียง 2-7 วัน ไปในตลาดส่งออกท่ีระยะทางเฉล่ียไกลถึง 

10,311 กิโลเมตร7 สูงกว่าค่าเฉล่ียระยะทางในการส่งออกกล้วยในตลาดโลก

ถึง 2 เท่า ท าให้เอกวาดอร์มีความได้เปรยีบในตลาดส่งออก รวมท้ัง

มีความเส่ียงในการกระจุกตัวของตลาดส่งออกท่ีต่าท่ีสุดในบรรดากลุ่ม

ประเทศผู้ส่งออกกล้วยรายใหญ่ของโลก (รูปท่ี 9) ซึ่ งความได้เปรยีบ

ดังกล่าวส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีสมาคมการตลาดและส่งออกกล้วยของ

เอกวาดอร์ร่วมมือกับเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วย ในการ พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ Active Packaging ท่ีช่วยดูดซับ Ethylene ซึ่งเป็นก๊าซท่ีเป็น

สาเหตุท าให้ผลไม้เน่าเสียเรว็ ส่งผลให้สามารถยืดอายุความสดของกล้วยได้

นานถึง 70 วัน 

7 ระยะทางเฉล่ียดังกล่าวค านวณจากระยะทางในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าตา่ง ๆ ถ่วงน้าหนักด้วยสัดส่วนมูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
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ท่ีมา: : Trademap และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ขนาดวงกลม คือ มูลค่าส่งออก 

ค่า HHI เปน็ค่าท่ีสะท้อนการกระจกุตัวของตลาดส่งออก โดยหากค่ายิง่น้อยแสดงถึงวา่ตลาดส่งออกมีการกระจายตัวไปในหลายตลาดมากขึน้

นอกจากนี้ Active Packaging ช่วยให้ผู้ประกอบการธรุกิจอาหารขยายตลาดใน

กลุ่ม E-grocery และ Food Delivery รองรบัตลาด E-Commerce ที่เติบโต 

โดยแม้ตลาด E-Commerce เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่จากรายงานของ 

Morgan Stanley8 พบว่า ตลาด E-Commerce ในกลุ่มสินค้าอาหารกลับ

มีสัดส่วนไม่มากนัก โดยในตลาดสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป พบว่ามีเพียง

ร้อยละ 2 และ 6 ของตลาดอาหารรวม และจากข้อมูลของ Freedonia

Group9 พบว่า เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ผู้บรโิภคลังเลท่ีจะใช้บรกิาร  เน่ืองจาก

กังวลว่าสินค้าจะไม่สด เน่าเสียหรอืปนเปื้ อนในระหว่างการจัดส่ง 

EcuadorPhilippines

Guatemala

Belgium

Colombia

Netherlands

United States of America

Thailand

Costa Rica

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 3,000 6,000 9,000 12,000

HHI Average Distance

8 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ Are Groceries the Next Big Driver of Global eCommerce? 2016 ของ Morgan Stanley

กิโลเมตร

9 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ  Rise of Food E-Commerce Driving Food & Beverage Packaging Innovations 2019 ของ Freedonia Group

รปูท่ี 9 ระยะทางเฉล่ียของตลาดส่งออก และการกระจุกตัวของตลาดส่งออก ของผู้ส่งออกกล้วยรายใหญ่ของโลก

จากการท่ีเอกวาดอรมี์ Shelf Life ของกล้วยท่ียาวนาน ท าให้มีความได้เปรยีบในการส่งออกกล้วยได้ไกลกวา่
ค่าเฉล่ียถึง 2 เท่า และเป็นปัจจยัส าคัญท่ีช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้น าตลาดส่งออก
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ความท้าทายดังกล่าวท าให้มีผู้ประกอบการ Packaging Technology 

รว่มมือกับผู้ผลิตและผู้ขายอาหารในการขยายตลาด Online อาทิ บรษัิท 

Sealed Air ท่ีน าเสนอ Active Packaging ในกลุ่ม Absorber ท่ีชื่อ Cryovac® 

Darfesh® เพ่ือตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารท่ีต้องการขยายตลาด

ออนไลน์10 โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวช่วยลดการเน่าเสียและเพ่ิม Shelf Life ของ

อาหาร นอกจากน้ี ยังป้องกันการรั่วซึมในระหว่างการขนส่งซึ่ งช่วยเพ่ิม

ความปลอดภัยให้กับอาหารจนถึงมือ ผู้บร โิภค จึงเป็นโอกาสของ

ผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือขยายตลาดในกลุ่ม

น้ีเพ่ิมข้ึน ผู้ประกอบการท่ีสนใจสามารถเข้าไปศึกษาเทคโนโลยีของ Sealed 

Air เพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=nSCDn3Autpg

10 อ้างอิงขอ้มูลจาก https://packagingeurope.com/the-strategic-role-of-packaging-in-perishable-food-ecommerce/

https://www.youtube.com/watch?v=nSCDn3Autpg
https://www.youtube.com/watch?v=nSCDn3Autpg
https://www.youtube.com/watch?v=nSCDn3Autpg
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Section3

Active 
Packaging

ตัวอย่างการใช้
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Krungthai COMPASS มองวา่ Active Packaging ช่วยเพ่ิมโอกาสให้กับธุรกิจอาหารใน Segments 

ที่มี Shelf Life ส้ัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสด เช่น เน้ือสัตว์ ผักผลไม้ ธัญพืช นม ขนมปัง 

ขนมอบ เค้ก คุกก้ี ไปจนถึงอาหารปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน โดยพบว่าในไทยสินค้ากลุ่ม

ดังกล่าวมีมูลค่าตลาดประมาณ 3.67 แสนล้านบาท11 หรอืคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

สินค้าอาหารท้ังหมด โดยเป็นผู้ประกอบการ SMEs กว่ารอ้ยละ 30 หรอืประมาณ 1.10 แสนล้านบาท 

ซึ่งอาหารแต่ละประเภทใช้ Active Packaging Solution ท่ีแตกต่างกัน เราจึงรวบรวม Active

Packaging Solution ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม รวมท้ังตัวอย่างการใช้ Active

Packaging ของอาหารในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบ

ความส าเรจ็ได้ง่ายข้ึน 

11 ขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
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รปูท่ี 10 ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้ Active Packaging

ที่มา: อ้างอิงขอ้มูลจากบทความ A shelf life guide to the foods in your fridge จาก https://www.canstarblue.com.au/ และ 
Active Packaging Applications for Food ของ Institute of Food Technologists
หมายเหต:ุ มูลค่าตลาดและจ านวนผูป้ระกอบการไทยค านวณโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงขอ้มูลจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

Shelf Life

1-2
วนั

เก็บรกัษาท่ี
อุณหภูมิ  0-3 °C

เก็บรกัษาท่ี
อุณหภูมิ  24-25 °C

5-7
วนั

3-10
วนั

1-2
สัปดาห์

6
เดือน

12
เดือน

มูลค่าตลาดของไทย
(ล้านบาท)

ผู้ประกอบการ
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้ 
Active Packaging

Active 
Packaging 
Solution

EmittersScavengers/
Absorber Adaptors

จ านวนผู้ประกอบการไทย
ท้ังหมด (ราย)

116,000

649

ผลิตและแปรรปู
เน้ือสัตว์

79,000

476

ผลิตอาหารปรงุ
ส าเรจ็พรอ้มทาน

92,000

427

ผลิตภัณฑ์นม 
น้าผลไม้

37,000

677

ผลิตขนมปัง 
ขนมอบ เค้ก คุ๊กก้ี

43,000

1,340

ผลิตและส่งออก
ผัก ผลไม้

ผลิตผลไม้
อบแห้ง

ผลิตผลไม้
กระป๋อง
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LINPAC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับอาหารในฝรั่งเศสได้พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ท่ีมีสารเคลือบท่ีมีประสิทธิภาพต้านเชื้อจุลินทรยี์ ท าให้ช่วยยืดอายุ

การเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเน้ือสัตว์ พบว่า สามารถยืดอายุการเก็บ

รกัษาไก่สด จากเดิมมีอายุ 4-6 วัน เพ่ิมเป็น 8-14 วัน 

>> ตัวอย่างการใช้ Active Packaging ในอาหารแต่ละกลุ่ม

 เนื้อสัตว์

บรษัิท StePac ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีท าธุรกิจด้าน Packaging Technology รว่มมือ

กับผู้ส่งออกในเปรู และชิลีในการใช้ Active Packaging ท่ีชื่อ Xtend โดยใช้

เทคโนโลยี MAP เพ่ือให้ O2 และ CO2 อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ท าให้สามารถ

ส่งออกบลูเบอร ีไ่ปตลาดจีนซึ่งต้องใช้เวลาขนส่งนาน โดยให้ยังคงความสดอยู่แม้

เวลาผ่านไปแล้วถึง 35 วัน 

ผัก ผลไม ้และธัญพืช

ผู้เล้ียง โรงงานช าแหละ และแปรรูปเน้ือสัตว์ ตลาดในประเทศ/ตลาดส่งออก

เกษตรชาวสวน    โรงงานผลิตและบรรจผุลไมส้ด ตลาดในประเทศ/ตลาดส่งออก

O2 CO2

MAP
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บรษัิท Packaging Solutions ชื่ อ  Tetra Pak พัฒนาบรรจุ ภัณฑ์  โดยใช้

เทคโนโลยี Aseptic Carton ซึ่งเป็นการเพ่ิมชั้นพิเศษในวัสดุของบรรจุภัณฑ์ 

อาทิ Polyethylene เพ่ือป้องกันความช้ืน กันน้า  รวมท้ังเพ่ิมช้ัน Aluminum 

เพ่ือป้องกันการซึมผ่านของ O2 และแสง ซึ่ งช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์นมและ

น้าผลไม้ได้นานถึง 12 เดือน รวมท้ังท าให้สี กล่ิน รสชาติ และคุณค่าทางอาหาร

ยังคงเดิม โดยไม่จ าเป็นต้องแช่เย็นหรอืใช้สารถนอมอาหาร

ผลิตภัณฑ์นม และน้าผลไม้

บรษัิท จันทร์สุวรรณ ผู้ผลิตขนมโมจิ ในจังหวัดนครสวรรค์ ปรับปรุงคุณภาพ

ของเปลือกและไส้ของขนม และพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้วธิี MAP รว่มกับการใช้

สารดูดซับ O2 ช่วยยืดอายุการเก็บรกัษาขนมโมจิให้นานข้ึนเป็น 2 เดือน จากเดิม

ท่ีสามารถเก็บได้เพียง 14 วัน โดยไม่พบจ านวนจุลินทรยี์และยีสต์รา อีกท้ัง

ไม่ต้องใช้สารกันบูด ส่งผลให้บรษัิทสามารถวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด

ได้นานข้ึน และสามารถขยายตลาดท่ีใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน รวมท้ังสรา้ง

มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์

ขนมปัง ขนมอบ เค้ก คกุก้ี

เกษตรโคนม โรงงานผลิตนมพรอ้มด่ืม ตลาดในประเทศ/ตลาดส่งออก

วตัถุดิบ (แป้ง น้าตาล เนย นม) โรงงานผลิตขนมโมจิ ตลาดในประเทศ/ตลาดส่งออก

O2

O2
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บรษัิท Packaging Solutions ชื่อ Mondi Group (Austria) พัฒนาบรรจุภัณฑ์

ท่ีชื่ อ Sanocoat® ซึ่ งมีสารท่ียับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้ อแบคทีเรยี เช่น  

E.coli และ S.aureus ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย ท าให้ช่วยยืดอายุ

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงส าเรจ็พรอ้มรบัประทาน (Ready-To-Eat) 

อาหารปรุงส าเรจ็พรอ้มรบัประทาน

วตัถุดิบ โรงงานผลิตอาหาร ตลาดในประเทศ/ตลาดส่งออก
ปรุงส าเรจ็พรอ้มรบัประทาน(เนื้อสัตว ์อาหารทะเล เครื่องปรุงรส)
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Section4

รวบรวม 
Resources 
ส าหรบัผู้ประกอบการ

ท่ีสนใจ 
Active Packaging
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Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการอาหารเป็น Partnership กับหน่วยงานท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย 1) หน่วยงานวิจัยจากภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา 2) ผู้ผลิต 

Packaging Technology ในการช่วยท า R&D เพ่ือลดความเส่ียงในการท า R&D เอง และยัง

ช่วยให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ง่ายข้ึน

I. หน่วยงานวิจัยจากภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญ และสามารถให้

ค าปรกึษาเก่ียวกับการท า R&D มีหลายแห่ง เช่น ภาควชิาเทคโนโลยีการบรรจุและ

วัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

เป็นต้น โดยผู้ประกอบการอาจเลือกพิจารณาเบ้ืองต้นจากผลงานวจิัยในช่วงท่ีผ่านมา 

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีวจิัยและพัฒนาจนออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ 
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มูลนิธิโครงการหลวงรว่มกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ Active PAK BPW ท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการยืดอายุ

เห็ดหอมสดให้สดนานข้ึนกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมท่ีเป็นถาดพลาสติกเจาะรู

ระบายอากาศ และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน

กระบวนการขนส่ง เช่น การขนส่งเห็ดหอมสดจากยอดดอยมายังศูนย์กระจาย

สินค้า และการขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่มายังกรุงเทพฯ 

บรษัิท สยามเมอรทิพลัส จ ากัด ร่วมกับคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรพั์ฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรบัล าไยสดเพ่ือการส่งออกโดย

ใช้เทคโนโลยีแบบดัดแปลงบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: 

MAP) ท่ีออกแบบข้ึนเฉพาะส าหรับล าไยสด ให้มีปรมิาณ O2 และ CO2 ท่ี

เหมาะสมและไม่ต้องรมซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ท่ีอาจก่อให้เกิดสารตกค้าง 

แต่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 4 เดือน โดยได้รับการรบัรองมาตรฐาน GMP 

และ HACCPs ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บรโิภค 

โดยก่อนท่ีจะเริ่มพูดคุย ขอรับค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ

หน่วยงานวิจัย ผู้ประกอบการควรศึกษาและท าความเข้าใจเบื้ องต้น

เก่ียวกับเรื่องต่อไปนี้

1. ผู้ประกอบการควรรูล้ักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเป็นเป้าหมายในการ

ใช้ Active Packaging ว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ

รกัษาท่ีส้ันลง โดยเบ้ืองต้นอาจเร ิม่ศึกษาจากงานวจิัยท่ีมีการศึกษาและ

พัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยี  Active Packaging ผ่านเว็บไซด์  เช่น 

http://www.actinpak.eu/ หรอื https://www.insight-packaging.com/ 

เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ เปล่ียน หรอืเพ่ิมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดย

ปัจจุบันเทคโนโลยี Active Packaging ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กันแพร่หลาย 

ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยลดปรมิาณออกซิเจน (รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ใน 

BOX 1 : การบรรจุแบบก าจัดออกซิเจน (Oxygen Scavenging Packaging))

2.ในการปรับปรุงฟังค์ชั่นการท างานของบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ท าให้เกิด

การปนเปื้ อนหรอืสารตกค้าง รวมท้ังท าให้รสชาติ สี กล่ิน และสารอาหาร

เปลี่ยนไป จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

โดยท่ีต้องคงลักษณะ รสชาติ สี กล่ิน ให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อาหารเดิม 

ตัวอย่าง
ความรว่มมอืของผู้ประกอบการ
กับสถาบันการศึกษา

รกัษาความสด

ลดของเสีย

ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

กล่องเก็บล าไยสด

http://www.actinpak.eu/
https://www.insight-packaging.com/
http://www.actinpak.eu/
https://www.insight-packaging.com/
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II. ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย Active Packaging ในไทยรายหลายมีความรู้และสามารถ

ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ นอกจาก

สารดูดซับออกซิเจนท่ีค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายและใช้งานไม่ยากแล้ว เราได้พบว่าในไทย

น้ันยังมี ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย Active Packaging ท่ี ใช้ เทคโนโลยี ในกลุ่ม 

Scavengers/Absorber ท้ังในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ 

(Modified Atmosphere Packaging: MAP) และแผ่นดูดซับของเหลวส่วนเกิน 

(Absorbent food pads) ท่ีมีองค์ความรูแ้ละพรอ้มท่ีจะช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ

ดังต่อไปน้ี

 บรรจุ ภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (MAP) การส ารวจและสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ Krungthai COMPASS พบว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย 

Active Packaging ในกลุ่ม MAP ในไทยท่ีโดดเด่นอยู่ 2 ราย ประกอบไปด้วย 

1) บรษัิท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด มหาชน (THIP) ผู้ผลิตถุงหายใจได้

แบรนด์ Fresh & Fresh และ 2) บรษัิท เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย) จ ากัด 

(SAFER PAC) ผู้จัดจ าหน่ายถุงหายใจได้แบรนด์ ACTIVE pak

นอกจาก THIP และ SAFER PAC จะท าการผลิตและจัดจ าหน่ายถุงหายใจ

ได้ท่ีมีคุณสมบัติและขนาดต่างๆ ตามมาตรฐานแล้ว ท้ัง 2 รายยังเปิดรับ

ค าส่ังซื้อแบบ Made to order ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกอบการท่ีสนใจใช้ถุง

หายใจได้สามารถน าความต้องการ ค าถามและข้อสงสัยต่างๆ มาปรกึษา 

เพ่ือให้ตัวบรรจุภัณฑ์น้ันมีคุณสมบัติและขนาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของ

ผู้ประกอบการมากท่ีสุด

 แผ่นดูดซับของเหลวส่วนเกิน (Absorbent food pads) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

ใช้ในการดูดซับเลือดของเน้ือสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น เน้ือวัว หมู หรอืไก่ 

และช่วยยืด Shelf life ออกไปได้อีกประมาณ 3-7 วัน ท้ังน้ี แผ่นดูดซับท่ี

นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดย บริษัท บลองค์ เทค จ ากัด 

(BLANCTEC) และมีบางส่วนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้ามาจากจีน

โดยท่ัวไป BLANCTEC มีการผลิตแผ่นดูดซับในขนาดและปรมิาตรต่าง ๆ ท่ี

เป็นมาตรฐานมาจัดจ าหน่ายอยู่แล้ว แต่หากผู้ประกอบการรายใดท่ีมีความ

สนใจจะใช้แผ่นดูดซับแต่ยังมีข้อสงสัย หรอืหากต้องการคุณสมบัติท่ี

แตกต่างออกไป ผู้ประกอบการสามารถติดต่อไปยัง BLANCTEC เพ่ือขอ

ค าปรกึษาตลอดจนช่วยพัฒนาแผ่นดูดซับแบบ Made to order ให้เหมาะ

กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

ขณะท่ี ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย Active Packaging ท่ีใช้เทคโนโลยี Emitter และ Adaptor

ในเชิงพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการต่างชาติเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น 

แผ่นปล่อย CO2 ท่ีมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรยี (CO2 emitter and antimicrobial 

pad) ของบรษัิท Paper Pak Industries (แคนาดา) แผ่นปล่อย CO2 (CO2 emitter 

pad) ของบรษัิท CO2 Technologies (สหรฐัฯ) และกล่องบรรจุอาหารท่ีปล่อย CO2

ได้ (Box system with CO2 emitter) ของบรษัิท Vartdal Plastindustri AS 

(นอรเ์วย์) เป็นต้น
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รูห้รอืไม่
จากการสัมภาษณ์ SAFER PAC ท าให้เราทราบว่าในปัจจุบันยังมี

ผู้ประกอบการอีกจ านวนไม่น้อยท่ีเข้าใจผิดว่าการน าผักและผลไม้มา

บรรจุในถุงหายใจได้เพียงอย่างเดียวจะช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ 

แต่ ส่ิงท่ีถูกต้อง คือ ถุงหายใจได้จะให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุดเม่ือ

ผู้ประกอบการมีวธิีการบรรจุท่ีเป็นมาตรฐานและมีการเก็บรกัษาในระบบ

ห้องเย็น (Chill room) ท่ีควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับเหมาะสม 

ท้ังน้ี ผู้ประกอบการสนใจใช้ถุงหายใจได้สามารถขอค าปรึกษาและ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 

บรษัิท เซฟเฟอร ์แพค (ประเทศไทย) จ ากัด

(https://www.saferpac.co.th/) โทร +668 6302 2723 หรอื

บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด มหาชน 

(https://thantawan.com/) โทร +66 2811 4700 [QR]

ขณะท่ีผู้ประกอบการท่ีต้องการใช้แผ่นดูดซับของเหลวส่วนเกิน

สามารถติดต่อ

บรษัิท บลองค์ เทค จ ากัด 

(https://www.blanctec.com/) โทร +66 3727 4322 [QR]

โดยสรุป  Active Packaging เป็นเทคโนโลยี

ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก เพียง

ผู้ประกอบการต้องมีความเข้ า ใจ ลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเป็นเป้าหมายในการใช้ Active 

Packaging ว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุ

การเก็บรักษาท่ีส้ันลง และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญท้ัง

ภาครฐัและเอกชนเพ่ือท า R&D นอกจากน้ี การสร้าง

ความร่วมมือกันใน Value Chain ต้ังแต่ ผู้ผลิต 

จนถึงผู้ค้าในการใช้เทคโนโลยี Active Packaging

เพ่ือลด Food Loss หรอืขยายตลาดใหม่ ๆ จะช่วยสรา้ง

มูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจได้มากขึ้น  
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BOX 1 การบรรจุแบบก าจัดออกซิเจน 
(Oxygen Scavenging Packaging)

รศ.ดร. ภาณุวฒัน์  สรรพกลุ
ภาควชิาเทคโนโลยีการบรรจุและวสัดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งปราศจากการใช้

วัตถุกันเสียมีมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผ่านกระบวนการ

แปรรูปส่วนใหญ่ ยังคงมีการปนเปื้ อนของจุลินทรยี์ อาจจะอยู่ในรูปของสปอรข์อง

รา หรอืแบคทีเรยี ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ปกติเม่ืออยู่ในภาวะท่ีเหมาะสม เช่น 

จุลินทรยี์ท่ีต้องการออกซิเจนในการด ารงชีวติ เพ่ือการหายใจจะเจรญิได้ในภาวะท่ี

มีอากาศ หรอืมีออกซิเจน มักพบเจรญิบรเิวณผิวหน้าของผลิตภัณฑ์อาหาร 

ก่อให้เกิดการเน่าเสีย นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะด้าน

ต่าง ๆ ได้แก่ กล่ิน สี รสชาติ ลักษณะปรากฏ เน้ือสัมผัส เป็นต้น จึงเป็นอีกสาเหตุ

หน่ึงท่ีท าให้ผู้บรโิภคไม่ยอมรบัผลิตภัณฑ์ ท าให้อายุการเก็บรกัษาส้ันลง และเป็น

ปัญหาหลักกับผู้ผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

จงึมีการพัฒนาการบรรจแุบบก าจดัออกซเิจนขึ้นมาใช้แทน หรอืใช้รว่มกับระบบการ

บรรจด้ัุงเดิม เพ่ือช่วดลดปรมิาณออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์ให้เหลือเพียงรอ้ยละ 

0.01 หรอืต่ากว่า ตลอดระยะเวลาการเก็บรกัษาอาหารท่ีต้องการ

การบรรจุแบบก าจัดออกซิ เจน (Oxygen Scavenging Packaging) เป็น

รูปแบบหนึ่งของการบรรจุแบบแอกทีฟ (Active Packaging) ซึ่งเสรมิหน้าท่ี

ด้านการปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ โดยการบรรจุดังกล่าวจะมี กิจกรรม

การก าจัดออกซิเจน โดยระบบการบรรจุหรอืวัสดุบรรจุสามารถท่ีจะก าจัด

ออกซิ เจนจากบรรยากาศแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งส่งผลให้

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี และทางจุลินทรยี์เกิดขึ้นช้าลง ดังนั้น จะสามารถ

เพ่ิมความปลอดภัย และยืดอายุการเก็บรกัษาได้นานย่ิงขึ้น

สารก าจัดออกซิเจนท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ผงเหล็ก (Iron Powder) เม่ือได้รบัความชื้น

จากผลิตภัณฑ์อาหาร หรอืจากส่วนผสมของสารก าจัดออกซิเจนซึ่งมีความชื้นอยู่

แล้ว จะเกิดปฏิกิรยิาออกซิเดชันกลายเป็นสนิมเหล็ก โดยท่ัวไป ผงเหล็ก 1 กรมั

จะก าจัดออกซิเจนได้ 300 มิลลิลิตร การใช้ผงเหล็กเป็นสารก าจัดออกซิเจนมี

ข้อจ ากัดส าหรบัการบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีต้องผ่านเครื่องตรวจโลหะซึ่งมีการใช้ในสาย

การบรรจ ุ
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ปัญหาดังกล่าวอาจหลีกเลี่ยงโดยการเลือกใช้สารก าจัดออกซิเจนทางเลือก ซึ่ง

สามารถผ่านเครื่องตรวจโลหะได้ ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) และ

แคทีคอล (Catechol) เป็นต้น กรดแอสคอร์บิก หรอื วติามินซี (Vitamin C) 

สามารถท าปฏิกิรยิาออกซิเดชันได้กับออกซิเจน โดยมีการใช้โลหะทรานซิชัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทองแดง เป็นตัวเร่งปฏิกิรยิา เกิดเป็นกรดดีไฮโดรแอสคอร์บิค  

ในขณะท่ีแคทีคอล มีชื่อทางเคมีว่า 2-ไฮดรอกซีฟีนอล (2-hydroxyphenol) 

หรอื 1, 2-ไฮดรอกซีเบนซีน (1, 2-hydroxybenzene) เป็นสารประกอบอินทรยี์ 

สามารถท าปฏิกิรยิาออกซิเดชันกับออกซิเจนได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัย

ความชื้ น เกิดเป็นสารประกอบคีโตน ส าหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์สารก าจัด

ออกซิเจน ได้แก่ ซอง (Sachet) ฉลาก (Label) แผ่นการด์ (Card) ฝา (Closure) 

ฟิล์มลอก (Lidding Film) ภาชนะ (Container)

ส าหรบักรณีศึกษาท่ีประสบความส าเรจ็เป็นอย่างย่ิง ได้แก่ ขนมไหวพ้ระจันทร ์ตรา 

เอส แอนด์ พี ซึ่งได้ผลิตและวางจ าหน่ายเป็นครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. 2529 มียอดขาย

ในปีแรก 30,000 ชิ้น มูลค่า 1 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 10 

หลังจากน้ัน เอส แอนด์ พี เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับขนมไหว้

พระจันทรข์ึ้นเป็นรายแรก เพ่ือให้มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นของก านัล และดึงดูดใจ

ผู้บริโภค โดยการใช้บรรจุภัณฑ์แยกชิ้น (individual package) ร่วมกับซอง

ก าจัดออกซิเจน ส าหรบับรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (Primary Package) ซึ่งช่วยให้ขนม

มีอายุการเก็บรกัษา ณ อุณหภูมิห้อง นานถึง 3 เดือน พรอ้มท้ังการออกแบบและ

พัฒนากล่องโลหะ (Metal Box) ส าหรบับรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (Secondary Package) 

โดยออกแบบลวดลายสวยงาม และระบุวันหมดอายุของขนมทุกชิ้น ส่งผลให้มี

ยอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน มูลค่า 94 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดรอ้ยละ 60 

ในเวลา 11 ปีต่อมา (พ.ศ. 2540) ตลาดขนมไหว้พระจันทรใ์นปี 2562 จะมีมูลค่า

ประมาณ 950 ล้านบาท เติบโต 2.15% เม่ือเทียบกับปีก่อน คาดว่าจะมีปรมิาณ 

7.38 ล้านชิ้นต่อปี โดยเอส แอนด์ พี ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ

รอ้ยละ 60

ท่ีมา: https://food.mthai.com/
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การเลือกสารก าจัดออกซิเจนท่ีเหมาะสมน้ันข้ึนกับระดับออกซิเจนในช่องว่าง

เหนือผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Headspace) ปรมิาณออกซิเจนท่ีถูก

จับอยู่ในอาหารเร ิม่ต้น และปรมิาณออกซิเจนซึ่งซึมผ่านจากบรรยากาศภายนอก

เข้าสู่ภายในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการเก็บรกัษา ธรรมชาติของอาหาร (เช่น ขนาด 

รูปรา่ง และน้าหนัก) ค่าวอเตอร ์แอกติวตีิ (water activity: aw) และอายุการเก็บ

ท่ีต้องการ (Desired Shelf-Life) ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกสาร

ก าจัดออกซิเจน 

ส าหรับซองก าจัดออกซิเจนจะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอยู่บนเงื่อนไขบางประการ 

ภาชนะบรรจ ุหรอืฟิล์มพลาสติกท่ีใช้ต้องป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนได้ดีมาก 

มิฉะน้ันสารก าจัดออกซิเจนจะเข้าสู่ระบบอ่ิมตัวอย่างรวดเร็ว และสูญเสีย

ความสามารถในการก าจัดออกซิเจน ฟิล์มพลาสติกท่ีใช้ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์

การซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen Permeance) ไม่เกิน 20 มิลลิลิตรต่อ

ตารางเมตร.วัน.บรรยากาศ 

ตัวอย่างของชั้นป้องกันการซึมผ่าน (Barrier Layer) ท่ีใช้กับสารก าจัดออกซิเจน 

ได้แก่ เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล์ (Ethylene Vinyl Alcohol: EVOH) และ

พอลิไวนิลิดีน คลอไรด์ (Polyvinylidene Chloride: PVDC) 

ถ้ามีการใช้ฟิล์มท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของออกซิเจนสูง (มากกว่า 100 มิลลิลิตร

ต่อตารางเมตร.วัน.บรรยากาศ) ปรมิาณออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์จะลดต่าลง

เข้าใกล้ศูนย์ภายในหน่ึงสัปดาห์ แต่หลังจากน้ันเพียงไม่ก่ีวันปรมิาณออกซิเจน

จะกลับเข้าสู่ระดับปกติ (Ambient Air Level) เน่ืองจากสารก าจัดออกซิเจน

อ่ิมตัวแล้ว ไม่สามารถก าจัดออกซิเจนท่ีซึมผ่านเข้ามาได้อีกต่อไป ท าให้ออกซิเจน

ภายในบรรจุภัณฑ์สูงข้ึนและเข้าสู่สมดุลกับสภาพบรรยากาศภายนอก 

ถ้าใช้ฟิล์มท่ีป้องกันการซึมผ่านออกซิเจนได้ดีมาก (น้อยกว่า 10 มิลลิลิตรต่อ

ตารางเมตร.วัน.บรรยากาศ) ออกซิเจนภายในช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์จะ

ลดต่าลงถึง 100 พีพีเอ็ม ภายใน 1-2 วัน และรกัษาระดับออกซิเจนได้ตลอดช่วง

ระยะเวลาการเก็บรักษาก็ต่อเม่ือมีความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ (Package 

Integrity) เกิดข้ึน 
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ส าหรบัการบรรจุโดยวสัดุอ่อนตัว (Flexible Packaging) ความสมบูรณ์ของรอย

ปิดผนึก (Seal Integrity) เป็นส่ิงส าคัญ เพ่ือว่าไม่มีอากาศจากภายนอกแทรก

ผ่านจากรอยปิดผนึกเข้ามาสู่ภายในบรรจุภัณฑ์ 

ชนิด และขนาดของสารก าจัดออกซิเจนจะต้องเลือกอย่างเหมาะสมกับการใช้งาน 

ส าหรับซองก าจัดออกซิเจน ขนาดบรรจุท่ีเหมาะสม สามารถประเมินได้จาก

ผลรวมของปรมิาตรของออกซิเจนท่ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ในระหว่างการบรรจุ และ

ปรมิาตรของออกซิเจนซึ่ งอาจจะมีการซึมผ่านจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

บรรจุภัณฑ์ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากน้ี การบรรจุ

อาหารในสภาพท่ีมีออกซิเจนต่ามาก ๆ อาจประสบปัญหาจากแบคทีเรยีท่ีไม่

ต้ อ งการอ ากาศ  (Anaerobic Bacteria) เ ช่ น  Clostridium Botulinum 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรบัอาหารท่ีมีค่าวอเตอร ์แอกติวตีิ สูงกว่า 0.92 และเก็บ

รกัษาท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 4 องศาเซลเซียส 

ดังน้ัน การใช้การบรรจุแบบก าจัดออกซิเจนกับผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีโอกาสพบ 

C. botulinum จะต้องควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ให้ต่า ประมาณ 4.1-4.3 และ

เก็บท่ีอุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส 

จากข้อดีของระบบการบรรจุแบบก าจัดออกซิเจนสามารถน ามาประยุกต์กับ

ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายชนิด เช่น ขนมเปี๊ ยะ เค้กตรัง มะพรา้วแก้ว กุ้ง

เหยียด เป็นต้น นอกจากน้ี ยังสามารถประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดการเหม็นหืน

จากปฏิกิรยิาออกซิเดชัน เช่น แคบหมู หมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์ เน้ือสวรรค์ 

ข้าวเม่าหม่ี เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ เป็นต้น
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Link to the 
Network

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
https://www.mtec.or.th/

คณะภาควชิาเทคโนโลยีการบรรจุและวสัดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.agro.ku.ac.th/department.php?dep_id=4

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
https://sci.tu.ac.th/

หน่วยงานวจิยัจากภาครฐัหรอืสถาบนัการศึกษา

ผู้ผลิตและจ าหน่าย Active Packaging ในไทย

ทุนสนับสนุน

Tetra Pak
https://www.tetrapak.com/th/unpacking-opportunities

Thantawan Industry Public Company Limited
http://www.thantawan.com/thai/index.php

Freshpaksupply.com
www.freshpaksupply.com

ITAP
https://itap.nstda.or.th

https://www.mtec.or.th/
http://www.agro.ku.ac.th/department.php?dep_id=4
https://sci.tu.ac.th/
https://itap.nstda.or.th/
https://www.tetrapak.com/th/unpacking-opportunities
http://www.thantawan.com/thai/index.php
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

อภินันทร ์มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี 

ปัจจุบันดูแลวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้า

อภินันทรมี์ประสบการณ์วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ (MBA) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

Analyst

กณิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจใน

คลัสเตอร์โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และกลุ่ม

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic

Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กณิศ อ่าสกุล
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