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ไอเดียบรรจุภัณฑ์อาหาร ทางเลือกเพื่อส่ิงแวดล้อม 

(Food Packaging Ideas for save the earth) 
 
 
 

     จ า ก ก ร ะแสความกั ง วล เ รื่ อ ง 
ส่ิงแวดล้อมที่ถูกท าลายอย่างหนักจาก
ฝีมือมนุษย์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่าน
มา ได้ส่งผลต่อแนวคิดและพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคยุคใหม่  ที่ต่างหันมาให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการหยุด
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง 
เพ่ือลดปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โลกไว้ เช่น การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 
ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและท าลาย
สิ่งแวดล้อม หรือการเลือกใช้และบริโภค
ผลิ ต ภัณฑ์ ธ รรมชาติ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
     ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร ก็
สามารถน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับ
ธุรกิจได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นการรับผิดชอบ
ต่ อสั งคมแล้ ว  ยั งส่ งผลดี ต่ อ ธุ ร กิ จ 
เนื่ อ งจากสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้ า ได้ อย่ างตรงจุ ด 
โดยเฉพาะการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จาก
ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ก า รปรั บ โ ฉมขอ งบร ร จุ ภัณฑ์ ใ ห้ มี
ส่วนประกอบของวัสดุธรรมชาติเพ่ิมมาก
ขึ้น ณ ที่นี้ จะขอยกตัวอย่างไอเดียหรือ
แนวคิดของบรรจุภัณฑ์อาหาร ทางเลือก
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจ ดังน้ี   
     1. บรรจุภัณฑ์จากกาบหมาก :  
     กาบหมาก คือ ส่วนของทางหมากที่
ห่อหุ้มล าต้น กาบหมากแห้งสามารถ
น ามาขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้
หลากหลายรูปแบบ ด้วยคุณสมบัติที่มี  

โครงสร้างแข็งแรง ปราศจากสารเคมีและ
สารฟอกสี น้ าหนักเบา ไม่แตกเสียหายง่าย 
สามารถบรรจุของเหลวได้โดยไม่รั่วซึมและ
ไม่อ่อนตัว สามารถใช้อุ่นอาหารในเตา
ไมโครเวฟได้ บรรจุอาหารร้อนและเย็นได้
ตั้งแต่อุณหภูมิ (-18) ถึง 250 องศาเซลเซียส 
รวมถึงมีกลิ่นหอมและมีลวดลายที่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ      
 

 
กล่องบรรจอุาหารจากกาบหมาก 

 

 
ถ้วยบรรจผุลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากกาบหมาก 

 
 

เรียบเรียงโดย  
น.ส.มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 
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     ส าหรับวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
จากกาบหมากนี้ เริ่มต้นจากการคัดเลือก
กาบหมากแห้งขนาดเหมาะสม น ามาล้าง
ท าความสะอาด ตากหรืออบให้แห้งสนิท 
จากนั้น น าเข้าเครื่องจักรความร้อนสูง
ปั้มแบบที่ต้องการลงไป และตัดแต่งให้
สวยงาม 
 

 
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากกาบหมาก 

 
     2. บรรจุภัณฑ์จากใยมะพร้าว : 
     ใยมะพร้าว คือ เส้นใยที่ได้จากส่วน
เปลือกชั้นในของลูกมะพร้าวแก่ สามารถ
น ามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับห่อหุ้ม
ผลผลิตทางการเกษตร ด้วยคุณสมบัติที่
มีน้ าหนักเบา มี เส้นใยที่ช่วยลดแรง
ก ร ะแท กแล ะ ก า ร ก ร ะทบ กั น ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งได้ 

 
ใยมะพร้าวอัดขึ้นรูปคล้ายโฟม 

 
นอกจากนี้ ยังสามารถน ามาขึ้นรูปเป็นแท่น
วางสินค้า ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน 
สามารถรับน้ าหนักได้มาก และย่อยสลายได้
โดยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวดิน 
 

 
แท่นวางสินค้า (pallet) จากใยมะพร้าว 

 
     โดยวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับห่อหุ้ม
และแท่นวางสินค้าจากใยมะพร้าว เริ่มต้น
จากการคัดเลือกใยมะพร้าวในปริมาณที่
เหมาะสม  น ามาผ่านการบดและผสมกับ
ลิกนิน (สารที่ท าให้เส้นใยยึดติดกัน) และอัด
ขึ้นรูปด้วยความร้อนตามรูปแบบที่ต้องการ 
  
    3. บรรจุภัณฑ์จากใบไม้ : 
     ใบไม้หลายชนิด ถูกน ามาห่อหุ้มและ
บรรจุอาหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วย
วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อาหารที่บรรจุอยู่ภายในให้คงคุณภาพสด
ใหมไ่ด้ในระยะเวลาหนึ่ง 
 

 
ใบตองห่ออาหาร 
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ข้าวห่อใบบัว 

 

 
ใบตองห่อผัก 

 
    อีกทั้ง ยังมีการน าใบไม้ (เช่น ใบตอง
ตึง ใบบัว ใบสัก และกาบกล้วย เป็นต้น) 
มาขึ้ นรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่
ปลอดภัย เนื่องจากในกระบวนการผลิต
จะใช้วัสดุ 3 ชั้น คือ ใบไม้สด กาวแป้ง
ข้าวหรือแป้งมันส าปะหลัง และใบไม้สด 
ประกบกันก่อนน าไปขึ้นรูปด้วยครื่องจักร
ความร้อนสูง 200 องศาเซลเซียส ปั้ม
ตามแบบที่ต้องการ โดยจานใบไม้จะมีไข
ธรรมชาติ (wax) บนพ้ืนผิว จึงสามารถ
บรรจุอาหารที่เป็นของเหลวได้โดยไม่
รั่วซึมและไม่อ่อนตัว 
 
 

 

 
จานบรรจุอาหารจากใบไม้ 

 
     ทั้ง 3 ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์อาหาร 
ทางเลือกเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น 
เป็น เ พียง ไอ เดี ยหรื อแนวคิ ด เริ่ มต้นที่
อุตสาหกรรมจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อม ยังมีวัสดุจากธรรมชาติอีก
จ านวนมากที่ สามารถน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นหน้าที่
ของผู้ประกอบการ ที่จะต้องค้นหาและน ามา
ปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งหากยังไม่สามารถแทนที่
สิ่งเดิมได้ 100% เพียงแทนที่ได้บางส่วนก็ถือ
ว่าได้เริ่มต้นแล้ว คงไม่ยากที่จะต่อยอดไปให้
ได้สุดทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


