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ชนิดของวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ

▸ เยื่อ/กระดาษ  (Papers)

▸ ไม  (Wood)

▸ พลาสติก  (Plastic)

▸ โลหะ  (Metal)

▸ แกว  (Glass)



บรรจุภัณฑกระดาษ (Paper)

กระดาษมีหลายชนิด ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกตางกันตามความเหนียว 

ความทนทานตอการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุ สามารถตัด ดัด พับ งอ ไดงาย สามารถ

ออกแบบไดมากแบบ เปนบรรจุภัณฑที่มีราคาถูกที่สุดและนํ้าหนักเบาที่สุด

โดยทั ่วไปกระดาษจะยอมใหนํ ้าและกาซซึมผานไดดี ไมสามารถปองกันความชื้น         

เสียความแข็งแรงเมื่อถูกนํ้าหรืออยูในสภาวะที่เปยกชื้นมีความคงรูป พิมพไดงดงาม และ

สามารถใชหมุนเวียน (recycle) ไดจึงไมกอปญหามลภาวะ



บรรจุภัณฑกระดาษ

ขอดี

▸ สามารถนํามาตัด ดัด พับ งอ ไดงาย 

▸ มีนํ้าหนักเบา สะดวกและประหยัดคาใชจายในการขนสง 

▸ สามารถพิมพสีสันลวดลายไดงาย 

▸ เปนวัสดุที่สามารถนํามา recycle ไดงาย 

▸ มีราคาถูก 



ขอเสีย

▸ ไมสามารถปองกันความชื้น จึงเสียความแข็งแรงเมื่อถูกนํ้าหรืออยูในสภาวะเปยกชื้น

▸ มีความแข็งแรงนอยกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่น

▸ เมื่อนํามาประกอบวัสดุอื่น เชน อลูมิเนียมและพลาสติก จะยากแกการทําลาย

บรรจุภัณฑกระดาษ



ประเภทของกระดาษที่นํามาทําบรรจุภัณฑ 

กระดาษธรรมดา (papers) 
▸ เยื่อไม, กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาติ, กระดาษถุง, 

กระดาษกันนํ้ามัน, กระดาษไขโปรงแสง

กระดาษแข็ง (paperboard) 
▸ คลิปบอรด, บอรดกระดาษคราฟทสําหรับใสเครื่องด่ืม 

บรรจุภัณฑกระดาษ



การทดสอบกระดาษและภาชนะบรรจุกระดาษ
1. การทดสอบน้ําหนักมาตรฐาน (Basic Weight)

2. การทดสอบความหนา (Thickness)

3. การทดสอบความตานทานตอแรงฉีกขาด (Tear Resistance)

4. การทดสอบความตานทานตอแรงดันทะลุ (Bursting Strength)

5. การทดสอบความตานทานตอแรงดึงขาด (Tensile Strength) และการยึดตัว (Elongation)

6. การทดสอบหาความช้ืน (Moisture Content) 

7. การทดสอบการดูดซึมน้ํา (Water Absorption) 

8. การทดสอบการตานทานตอไขมัน (Turpentine Test)

บรรจุภัณฑกระดาษ



บรรจุภัณฑไม (Wood)

ชนิดของไมท่ีนิยมนํามาทําบรรจุภัณฑ

ไมเปนวัสดุธรรมชาติที่มีการนําเอามาทําบรรจุภัณฑมาชานาน มักใชเปนบรรจุ

ภัณฑเพื่อการขนสง ซ่ึงนิยมนําไมเหลานี้มาทําบรรจุภัณฑ

▸ ไมไผ

▸ ไมกระดานหรือไมแผนอื่นๆ

▸ หวาย



บรรจุภัณฑไม

ขอดี

▸ มีความแข็งแรง ลักษณะของบรรจุภัณฑคงรูป บรรจุภัณฑบิดงอไดยาก

▸ นิยมข้ึนรูปเปนบรรจุภัณฑขนาดใหญ เหมาะสําหรับสินคาที่มีนํ้าหนักมาก

ขอเสีย

▸ สินคาเกิดความเสียหายไดเนื่องจากความชืน้ แมลงและไฟ

▸ เกิดการทําลายธรรมชาติเนื่องจากตองทําการตัดไมมาข้ึนรูปเปนบรรจุภัณฑ

▸ มีอนุสัญญาเพื่อปองกันการแพรระบาดของศัตรูพืชจากประเทศหนึ่งไปสูประเทศหนึ่ง



บรรจุภัณฑไม

ขอพิจารณาในการเลือกใชไมทําบรรจุภัณฑ 

▸ ความหนาแนนของไม : ไมที่มีความหนาแนนสูง แมวาจะมีความแข็งแรงดี 

แตก็ยากตอการเล่ือย และมีนํ้าหนักมาก

▸ ความช้ืนในเนื้อไม : ถาความชื้นสูงจะมีการเจริญเติบโตของเชื้อรา เล่ือยยาก กาวติดไดไมดี

เมื่อเนื้อไมเริ่มแหงจะเกิดหดตัวและบีบตัว ทําใหเกิดชองวาง

▸ ตําหนิของไม : หากมีตาไมที่มีขนาดกวางกวา 1/3 ของความกวางของแผนไม จะทําใหความแข็งแรงลดลง

▸ ระเบียบขอบังคับของผูนําเขา : ในบางประเทศจะมีระเบียบขอบังคับวาดวยการผานกรรมวิธีการปองกัน

โรคระบาดของไม ดวยการอบความรอน รมยา จุมนํ้ายา



บรรจุภัณฑพลาสติก (Plastic)

พลาสติก (Plastic) และ โพลิเมอร (Polymer)

"พลาสติก"  และ "โพลิเมอร" มีความหมายเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน   แตคําวา 

"โพลิเมอร" มักหมายถึงวัสดุประเภทพลาสติก ยาง เสนใย และกาว 

สวนคําวา "พลาสติก" จะหมายถึงสารผสมระหวางโพลิเมอรและสารเติมแตง          

ที่ถูกนํามาใชงานเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยการขึ้นรูปใหมีรูปทรงตาง ๆ เชน ถัง จาน 

และชอน เปนตน



บรรจุภัณฑพลาสติก

ขอดี 

▸ ราคาไมแพง และสามารถ recycle ได

▸ มีนํ้าหนักเบา มีความเหนียว ไมนําความรอน ไมนําไฟฟา 

▸ สามารถปองกันการซึมของอากาศ นํ้า หรือไขมัน ไมเปนสนิม จึงทนทานตอความชื้นและ 
สภาพอากาศ

▸ ทนตอความรอนหรือเย็น ทนกรดทนดาง และสารเคมีไดตามคุณสมบัติพลาสติกแตละชนิด 

▸ แปรรูปไดงายและมีหลายชนิดใหเลือกใชตามความเหมาะสม สามารถพิมพสี ลวดลายตาง ๆ 



บรรจุภัณฑพลาสติก

ขอเสีย 

▸ มีความแข็งแรงนอย ใชไดขนาดจํากัด

▸ ยากตอการทําลาย กอใหเกิดปญหาขยะ และสรางมลภาวะ

▸ กระบวนการผลิตสวนมากกระทําไดในสวนของอุตสาหกรรม
(ใชแรงงานนอย)

▸ มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค 



เกณฑดานรปูแบบของพลาสติก สามารถจําแนกเปน 2 ประเด็น คือ 

1. ฟลมพลาสติก (Plastic Film) 
คือ พลาสติกที่เปารีดเปนแผนบาง เชน ถุงพลาสติกชั้นเดียว ถุงหลายชั้น ฟลมหด ฟลมยืด 

กระสอบพลาสติก

2. ภาชนะพลาสติก (Plastic Container) 
คือ พลาสติกที่มีการขึ้นรูปเปนรูปทรงตาง ๆ ตามแมแบบและกรรมวิธีผลิตเปนรูปรางบรรจุภัณฑ 

เชน ขวดพลาสติก ถาด กลอง ถวย กระปองพลาสติก หลอดพลาสติก เปนตน

บรรจุภัณฑพลาสติก



บรรจุภัณฑโลหะ (Metal)

ขอพิจารณาดานคุณสมบัติของโลหะ

ในการเลือกบรรจุภัณฑโลหะมีสิ ่งที ่นํามาพิจารณา ไดแก คุณภาพของ

ตะเข็บ การรั่วซึม ความทนทานตอความดัน ปฏิกิริยากับตัวสินคาการเปนสนิม 

และความสม่ําเสมอของแลกเกอร



บรรจุภัณฑโลหะ

ขอดี 
▸ แข็งแรงทนทาน

▸ สามารถเคลือบผิวภายในเพื่อชวยลดการสึกกรอน

▸ สามารถปองกันไอนํ้าและกาซไดดี

▸ ทนความรอน จึงสามารถฆาเชื้อดวยกระบวนการความรอนสูงได

▸ สามารถนําไปหลอมแปรรูปและนํามาใชไดใหมอีก

▸ สามารถทําบรรจุภัณฑลักษณะตาง ๆ ได



บรรจุภัณฑโลหะ

ขอเสีย 

▸ มีนํ้าหนักมาก

▸ ราคาสูง

▸ เมื่อผลิตเปนผลิตภัณฑจะมีจุดออนเรื่องรอยตอหรือฝาโลหะ

▸ ในข้ันตอนการพิมพฉลากโลหะ ตองพิมพที่เนื้อโลหะ จะใชตนทุนสูง 
และมีกระบวนการพิมพที่ยุงยากกวาการพิมพบนกระดาษหรือพลาสติก



บรรจุภัณฑโลหะ

ปญหาของบรรจุภัณฑประเภทโลหะ

▸ การเกิดปฏิกิริยา ระหวางกระปองโลหะและออกซิเจน ซึ่งจะมีผลทําให
กระปองโลหะเปนสนิม

▸ การกัดกรอนไดงาย ทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑที่มีความเปนกรดดางมีโอกาส
ที่ดีบุกและแลคเกอรที่ใชเคลือบกระปองโลหะ  สามารถหลุดลงไปปนเปอนกับ

ผลิตภัณฑอาหารได 



ลักษณะของบรรจุภัณฑโลหะ 

▸ กระปอง (can)

▸ ปบ (bucket)

▸ หลอดบีบ (collapsible tube) 

▸ กระปองฉีดพน (aerosol or pressurized containers) 

▸ ถัง ถังหูห้ิว และถังเบียร (drum, pail, keg) 

▸ อลูมิเนียมฟอยล หรืออลูมิเนียมแผนเปลว (Aluminum Foil) 

บรรจุภัณฑโลหะ



บรรจุภัณฑแกว (Glass)

เนื้อแกวบริสุทธิ์นั้น จะโปรงใส ผิวคอนขางแข็ง ยากแกการกัดกรอน เฉื่อย

ตอปฏิกิริยาทางเคมี และชีวภาพ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําใหแกวนั้นมีประโยชน      

ใชงานอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามแกวนั้นถึงแมจะแข็ง แตก็เปราะแตกหักงาย 

และมีรอยแตกท่ีละเอียดคม



ขอดี 

▸ แกวมีความเปนกลาง ไมทําปฏิกิริยากับสารใดๆ

▸ มีความใส ทําใหเห็นตัวสินคา

▸ ปองกันการซึมผานของไอนํ้า และกาซได

▸ มีความคงรูป

▸ ทนความรอนสูง

บรรจุภัณฑแกว



บรรจุภัณฑแกว

ขอเสีย 

▸ มีน้ําหนักมาก ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการขนสง 

▸ ราคาคอนขางสูง

▸ แกวมีความแข็งแรงแตเปราะ แตกหักไดงาย 

▸ มีปญหาเกี่ยวกับปากขวด มักบิ่น แตก ชํารุด

▸ ไมสามารถทําเปนบรรจุภัณฑไดหลายรูปแบบเทาพลาสติก



บรรจุภัณฑแกวกับสิ่งแวดลอม 

บรรจุภัณฑแกวที ่ใชแลว สามารถนํากลับมาหลอมใหม (recycle) ได 100%            

ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่มหัศจรรยของแกว โดยการทุบเปนเศษแกว และนํากลับมาหลอมใหม

แกวมีคุณสมบัติพิเศษเหนือวัสดุอื่นตรงที่สามารถนํากลับมาใชหลอมใหมไดครั้งแลว

ครั ้งเลา โดยยังคงรักษาคุณสมบัติไวไมเปลี ่ยนแปลง ในขณะที่วัสดุอื ่นๆ หากจะนํา

กลับมาใชใหมจะตองผานกระบวนการที่ซับซอน และมักมีคุณสมบัติดอยลงไป

บรรจุภัณฑแกว



สัญลักษณรีไซเคิลแกว : วัสดุประเภทแกวสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหลายชนิด แตก็มี

แกวบางกลุมที่ตองตรวจสอบอีกครั้งวาสามารถนํากลับมาไดหรือเปลา โดยสัญลักษณ        

ของการรีไซเคิลแกวก็จะแบงแยกตามตาราง

แกวผสม 
ที่เกิดจากวัสดุตางๆ

แกวใส ไมมีสี แกวสีเขียว

บรรจุภัณฑแกว



1. ใหอธิบายถึงคุณสมบัติของวัสดุแตและประเภท

2. จงอธิบายถึงขอดี-ขอเสียของบรรจุภัณฑไม

3. จงอธิบายถึงลักษณะหรือรูปแบบที่นิยมใชของบรรจุภัณฑโลหะ

4. “นํ้าผลไม และเบียร” สามารถบรรจุภัณฑชนิดใดไดบาง 

5. การทดสอบกระดาษและภาชนะบรรจุกระดาษมีอะไรบาง

แบบฝกหัดบทที่ 2
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