หลักในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย
บรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลต่อการสูญเสีย
สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในระดับโลก

Food loss

Food waste

960 ล้ านตัน

340 ล้ านตัน

74%

26%

โลก 1,300 ล้านต ัน (100%)
ประเทศพัฒนาแล้ว

697 ล ้านตัน

ประเทศกาลังพัฒนา

305 ล ้านตัน

ประเทศด้อยพัฒนา

299 ล ้านตัน

▪
▪
▪
▪

ประเทศในยุโรป (ส่วนใหญ่)
(54%)
อเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ แคนาดา)
โอเชียเนีย เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์

▪ ลาตินอเมริกา
(23%)
▪ เอเชียใต้ เช่น อินเดีย
▪ อาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

60%

40%

89%

11%

92%

8%

▪ กลุ่มประเทศในแอฟริกา (ส่วนใหญ่) (23%)
▪ อาเซียน เช่น สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา
Food loss
▪ เอเชียใต้ เช่น ภูฏาน เนปาล บังกลาเทศ
คือ การสูญเสียในขั้นตอนก่อนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
อาหารขั้นสุดท้าย (ต้นน้้า)
ที่มา: FAO. 2011. Global food losses and food waste –
✓ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว (ใช้เครื่องจักร)
Extent, causes and prevention. Rome
✓ ขั้นตอนการผลิต/การแปรรูป
ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, “โลกทิ้งขว้างอาหารดีๆ มาก
เหลือเกิน มาช่วยกันลดการสูญเสียอาหารโดยไม่จ้าเป็น”
✓ สูญเสียระหว่างการขนส่ง
CEO Blogs, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 26 พฤศจิกายน 2562

Food waste
คือ การที่อาหารถูกทิ้งให้เสียหรือหมดอายุ
ซึ่งเกิดจากฝั่งของผู้บริโภค (ปลายน้้า) เป็นหลัก
✓ หมดอายุ บริโภคไม่หมด
✓ สินค้าไม่สวย ไม่มีคนซื้อ
✓ เข้าใจผิดว่าหมดอายุ
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ความสาคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อการสูญเสียสินค้าเกษตร
และอาหารแปรรูปในประเทศไทย

Food loss
ธัญพืช

ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว

13%

พืชหัว

40%

ผักผลไม้
เนื้อสัตว์

44%

12%

ปลา/อาหารทะเล
นม

ความสูญเสียระหว่างการขนส่ง ความสูญเสียระหว่างการขนส่ง
(เชิงคุณภาพและปริมาณ)
(เชิงคุณภาพ)

30%
18%

30%
ภาพรวม

ผลเน่าเสียระหว่าง
การขนส่ง

ความสูญเสียระหว่าง
การจาหน่าย

1.88
แสนล ้านบาท

Food waste ประเทศไทย
มีขยะอาหาร

ประเทศไทย
สร ้างขยะรวม

49.0
ล ้านตัน/ปี

76.5 64%
ล ้านตัน/ปี

ของขยะรวม

ข า ด ร ะ บ บ บ ร ร จุ สิ น ค้ า ที่ ดี
เพื่ อ ช่ ว ยปกป้ อ งสิ น ค้ า ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ใช้ ข นาดบรรจุ ไ ม่ เ หมาะสม ท้ า ให้
การซ้้า/เสียหายระหว่างการขนส่ง
เกิ ด การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรจาก
ปริมาณเกินการบริโภค เกิดขยะใน
สิ่งแวดล้อมจากเศษซากเหลือทิ้ง
ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS
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ความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่กับบรรจุภณ
ั ฑ์ทั่วไป

คุณสมบัติพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์ทั่วไป

ปกป้องสินค้าด้านกายภาพ
สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ

รักษาคุณภาพสินค้า

มีมาตรฐานและความปลอดภัย
มีฉลากสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

สะดวกในการบริโภค/ผู้ใช้

ราคาแข่งขันได้

VS

มีฟังก์ชั่น
การใช้งาน
เป็นไปตามหลัก
Universal
design

ส่งเสริม
Circular
economy

ยืดอายุ
ในการเก็บ
รักษา
สวยงาม
ดึงดูดผู้บริโภค

คุณสมบัติ
บรรจุภัณฑ์
สมัยใหม่

ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
สินค้า/องค์กร

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
นากลับมาใช้
ใหม่ได้
(Reuse)

3

แนวคิดในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ของผู้ประกอบการ
ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers)
• Post-harvest
• Local economy
• Circular Economy

• Convenience
• Single-serve
• Circular Economy

• Technology / Innovation
• Consumer lifestyles
• Circular Economy

1

2

3

Fresh food
(fruit & Vegetable)

Ready to eat/
Ready meal

Food for delivery
service

ประเภทบรรจุภัณฑ์
แบ่งตามวสั ดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช ้ แบ่งตามชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์ แบ่งตามวิธก
ี ารบรรจุและวิธก
ี ารขนถ่าย
กระดาษ

ขวด (Bottles)

เฉพาะหน่วย (Individual package)

พลาสติก

กระป๋ อง (Cans)

ชนั ้ ใน (Inner package)

โลหะ

ถุง (Pouches)

ชนั ้ นอก (Out package)

แก ้ว

กล่อง (Boxes)

ไม ้

แบ่งตามความคงรูป

แบ่งตามวตั ถุประสงค์ของการใช ้

ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid forms)

เพือ่ การขายปลีก (Consumer package)

ประเภทรูปทรงกึง่ แข็งตัว (Semi rigid forms) เพือ่ การขนสง่ (Transportation package)
ประเภทรูปทรงยืดหยุน่ (Flexible forms)
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