บทวิเคราะห์: แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดืม่ ในปี 2018
โดย รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบและแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2018
ในปี 2018 ผู้ บ ริโ ภคยุ คใหม่ มีการเปลี่ ยนแปลงค่อนข้างมาก ข้อมู ล ข่าวสาร มีการกระจายอย่างรวดเร็ ว
สู่ ว งกว้าง ผู้ บ ริ โ ภคเริ่ มไม่มั่ น ใจความน่ า เชื่อถือของข้อ มูล ของผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและการกล่ าวอ้า ง
ของสินค้าหรือผู้ผลิตที่มีหลากหลายรูปแบบทีผ่ ่านมาจากหลายช่องทาง การรับรองข้อมูล รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่ องดื่ม กลายเป็ น สิ่ งจ าเป็ น ส าหรับผู้ ป ระกอบการในยุ คนี้ สมาคมและองค์กรต่างๆ ประกาศตัว ให้
การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค นอกจากนี้พบว่า ด้วยเวลาจากัดในการทากิจกรรมต่างๆ
ในแต่ละวัน ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีการปรับคุณค่าทางอาหาร เพื่อเสริมความต้องการของ
ร่างกายเฉพาะบุคคล (Self-Care) ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมากขึ้น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในท้องตลาดที่
หลากหลาย มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ทั้ ง คุ ณ ค่ า ทางอาหาร ปริ ม าณสารอาหาร และขนาดบรรจุ ที่ ว างจ าหน่ า ย
(Pack Size) ปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆ ในแต่ละครั้งของการรับประทาน รวมทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสมีการปรับ
ให้เหมาะสมกับประชากรในแต่ละช่วงวัยหรือบุคคลที่มีสุขภาวะที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและภูมิภาค
นอกจากแนวโน้มที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการความแปลกใหม่ ประสบการณ์ ประทับใจที่
แตกต่างในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อความผ่อนคลายจากชีวิตที่เร่งรีบและการทางานที่มีความเครียดสูง
ในช่ ว งปี 2017 ที่ ผ่ า นมา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม หลายประเภทมี ก ารปรั บ เนื้ อ สั ม ผั ส และส่ ว นประกอบ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแง่มุมนี้ และสามารถประสบความสาเร็จทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 1: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับเนื้อสัมผัสเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค
(ที่มาของภาพ www.mintel.com)
การพัฒนาของเทคโนโลยี นาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากองค์ประกอบของพืช (Plant-Based Protein) หรือนมและผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช
(ภาพที่ 2) ซึ่ ง หลายบริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ นตลาดอุ ต สาหกรรมอาหารโลก เช่ น General Mills, Tyson, Cargill และ
Unilever ต่างก็ให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ และในปัจจุบันนั้นยังถือว่าต้นทุนการผลิตยังค่ อนข้างสูง
แต่อาจเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในอนาคตอันใกล้ในต้นทุนที่ยอมรับได้
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ภาพที่ 2: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เทียมและผลิตภัณฑ์นมที่พัฒนาจากพืช
(ที่มาของภาพ www.mintel.com)
นอกจากเทคโนโลยีด้านการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
แล้ ว การขายผลิ ตภัณฑ์แบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ในช่ว งที่ผ่ านมา Amazon ได้ขยาย
ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอต่อลูกค้าในกลุ่มอาหารโดยมีการร่วมมือกับ Whole Foods Market และการร่วมมือของ
Google กับ Walmart หรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการอานวยความสะดวกในการเทียบราคา รับทราบคูปอง
ส่ว นลด และผลประโยชน์ ต่างๆ ของกลุ่ม Alibaba ล้ วนมีส่ ว นช่วยผลั กดันการเติบโตในการขายสิ นค้าอาหารและ
เครื่องดื่มทั้งกลุ่มอาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน และอาหารสาเร็จรูป ผ่านระบบ E-Commerce ที่ทันสมัยและ
แตกต่างจากการขายในอดีต
จากการสารวจข้อมูล จานวนผลิ ตภัณฑ์อาหารแต่ละประเภทที่ออกสู่ตลาดโลกในปี2017 เทียบกับปี 2016
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 และจานวนผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม ที่ออกสู่ตลาด สามารถแสดงได้ภาพที่ 4 ซึ่งพบว่า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกในปี 2017 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี 2016 อย่างไรก็ตาม สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
นั้นพบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มีการขยายตัวมากขึ้น โดยพบผลิตภัณฑ์ใหม่จานวนมากขึ้น
สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พบว่า มีการออกผลิตใหม่ๆ จานวนมากในปี 2017 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่า มีผลิตภัณฑ์กลุ่มที่น่าสนใจที่มีจานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจานวนค่อนข้างสูง
ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ไวน์ และเครื่องดื่มที่ทดแทนอาหาร เช่น เครื่องดื่มทดแทนโปรตีนและพลังงาน (Protein Drinks,
Energy Drinks) เครื่องดื่มเสริมคอลาเจน รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชงพร้อมดื่มในรูปแบบเสริมอาหารต่างๆ เป็นต้น
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3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

2016

2017

ถัว่

เส้ นพาสตา

ขนมปังและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ขนมปัง

ส่วนประกอบของขนมอบ
ผสมเสร็ จ

ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อปลา

ผัก

เครื่ องปรุงรส

ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์

เค้ ก ขนมอบและขนมหวานอบ

บิสกิตหรื อคุกกี ้ชนิดหวาน

ภาพที่ 3: จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารที่ออกสู่ตลาดในปี 2017 เทียบกับ ปี 2016
(ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
56.0%
54.0%
52.0%
50.0%
48.0%
46.0%
44.0%
42.0%
40.0%

2017

2016

เนกต้ า

น ้าผลไม้

เบียร์

กาแฟ

เครื่องดื่มไม่อดั ลม…

ชา

ชา(เย็น)พร้ อมดื่ม

น ้าอัดลม

สิ่งทดแทนอาหาร…

ไวน์

ภาพที่ 4: จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาดในปี 2017 เทียบกับ ปี 2016
(ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รูปแบบบรรจุภัณฑ์อาหารในปี 2107
จากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ อ อกสู่ ต ลาดโลกในปี 2017 ที่ ผ่ า นมา
(ภาพที่ 5) พบว่า สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร รูป แบบบรรจุภัณฑ์ที่มี การเลือกใช้สู ง ที่สุ ด คือ กลุ่ มบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตในปี 2017 ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับจานวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ในปี 2016
ทั้งนี้ยังพบว่า บรรจุภัณฑ์รูปแบบถาด (Tray) กระป๋อง (Bottle) และบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบตั้งได้ (Stand-Up Pouch)
มีการขยายตัวดี ในขณะที่บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวขนาดเล็ก (Flexible Sachet) มีแนวโน้มการเลือกใช้ลดลงเช่นเดียวกับ
กลุ่ ม กล่ อ งกระดาษแข็ ง ส าหรั บ กลุ่ ม กระป๋ อ ง (Can) และถ้ ว ย (Tub) นั้ น พบว่ า จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ เ ลื อ กใช้
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม นี้ ใ นปี 2017 มี จ านวนคงตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า ส าหรั บ ภู มิ ภ าคที่ มี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
ออกสู่ ต ลาดสู ง ที่ สุ ด คื อ ยุ โ รปและเอเชี ย (ภาพที่ 6) และกลุ่ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ่ อ นตั ว มี สั ด ส่ ว นการเลื อ กใช้ สู ง ที่ สุ ด
ในทุกภูมิภาคของโลก
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9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

2012

Flexible

Tub

Jar

2013

Carton

2014

Tray

2015

2016

Bottle Flexible Flexible
stand-up sachet
pouch

2017

Can

Skinpack

ภาพที่ 5: ประเภทบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาหารที่ออกสู่ตลาดโลกในในช่วงปี ค.ศ. 2012 – 2017
(ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Tray
Jar
16.72%

Europe

Carton
Tub

14.41%
Asia Pacific

4.60%

5.26%

2.33%

North America

Latin America

Middle East &
Africa

ภาพที่ 6: ประเภทบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาหารที่ออกสู่ตลาดโลกในในช่วงปี ค.ศ. 2012 – 2017 แยกตามภูมิภาค
(ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในปี 2017
สาหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนั้น (ภาพที่ 7) พบว่า ขวดพลาสติก PET มีสัดส่วนการใช้งานและการเติบโตสูง
ที่สุด มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดใหม่ๆ จานวนสูงที่สุดที่เลือกบรรจุในขวด PET ตามด้วยขวดแก้วชนิดใสและกระป๋อง
อลู มิเนี ย ม นอกจากนี้ ยั งพบการใช้งานกลุ่ มพลาสติกอื่นๆ รวมทั้งพลาสติก ชนิด ลามิเนตที่ไม่ส ามารถบ่งชี้ช นิดได้
(Unspecified) อีกจ านวนหนึ่ ง สาหรั บ กระดาษลามิเนตบรรจุเครื่องดื่มนั้น อัตราการขยายตัว ออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ค่อนข้างคงที่ เช่นเดียวกับกลุ่มแก้วสีและกระป๋องโลหะ เมื่อพิจารณาแยกตามภูมิภาค (ภาพที่ 8) พบว่า บรรจุภัณฑ์ขวด
แก้วมีการเลือกใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สูงสุดในยุโรปและการใช้ขวด PET มีการเลือกใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
สูงที่สุดในทุกภูมิภาคของโลก
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4.5%
4.0%

2012

3.5%

2013

2014

2015

2016

2017

3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Plastic PET

Glass coloured

Multi layer board

Plastic unspecified

Metal steel

ภาพที่ 7: ประเภทของภาชนะบรรจุของเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาดโลกในช่วงปี ค.ศ. 2012 – 2017
(ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
35.0%
30.0%

Plastic unspecified

Metal aluminium

25.0%

Glass coloured

Glass plain

20.0%

Plastic PET

15.0%
10.0%
5.0%

8.20%
2.94%
7.64%

7.08%

1.85%
2.80%

Europe

Asia Pacific

Latin America

0.0%

1.66%
2.31%

1.05%
1.21%
North AmericaMiddle East & Africa

ภาพที่ 8: ประเภทของภาชนะบรรจุของเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาดโลกในช่วงปี ค.ศ. 2012 – 2017 แยกตามภูมิภาค
(ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์และแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2018
แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในปี 2018 ถูกขับเคลื่อนจากแรงผลักดันหลักด้านกระแสสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
รวมทั้งเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย การเข้าสู่ ยุคของเทคโนโลยีใหม่อย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
การผลิตแบบอัตโนมัติ มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานของโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และ
การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ข้อมูล และการค้าผ่านระบบออนไลน์
จากกระแสการให้ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ช่วงต้ นปี 2018 โดยเริ่มจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศ
นโยบายให้มีการ Recycle บรรจุ ภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดภายในปี 2030 เนื่องจากผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่า มี
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นทีย่ ังคงหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบ ทาให้การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกไม่คุ้มค่า
เกิ ด ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และก่ อ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะระบบนิ เ วศในทะเล
สหภาพยุโรปจึงมีมติร่วมกันที่จะลดผลกระทบนี้ เพื่อเป้าหมายหลักที่จะลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณการใช้
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บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use) หรือบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าแยกชิ้ นสาหรับการบริโภคแต่ละครั้ง
(Single Serve) รวมทั้งองค์ประกอบพลาสติกขนาดเล็กในระบบบรรจุ จากนโยบายนี้ ส่งผลให้หลายองค์กรและบริษัท
ยักษ์ใหญ่ ร ะดับนานาชาติ ห ลายบริษัทประกาศใช้นโยบาย “Circular Packaging Economy” เริ่มด้ ว ยโคคา โคล่ า
แมคโดแนล และล่าสุด บริษัทเนสท์เล่ ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทต้องสามารถ Recycle
หรือ Reuse ได้ภายในปี 2025 และบริษัท Procter & Gamble ที่ประกาศแนวทางเดียวกัน โดยจะดาเนินการให้สาเร็จ
ภายในปี 2020 ในช่ ว งปลายปี 2018 กระแสสิ่ ง แวดล้ อ มและการรณรงค์ ล ดการใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก รวมทั้ ง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตสินค้า น่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทต่างๆ น่าจะเริ่ม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดดเจนและนาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม อัน เนื่ องจากบรรจุภัณฑ์ที่ถูกทิ้งอย่างไม่เป็นระบบ นวัตกรรมด้านวัสดุชีว ฐาน หรือการใช้วัส ดุ
ย่อ ยสลายได้ ในการประยุ กต์ เ ป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ห รื อ องค์ ป ระกอบของระบบบรรจุ ใ นบางกรณี เช่น ในกลุ่ ม อาหาร
และเครื่องดื่ม รวมทั้งองค์ประกอบในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดเก็บเพื่อการหมุนเวียนทาใหม่ หรือเผาเพื่อเป็นพลังงาน
ได้อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ น่าจะมีการพัฒนาออกมามากขึ้นในปีนี้และในช่วงต่อๆ ไป

ภาพที่ 9: ขวดพลาติกจาก บริษัท Procter &
Gamble ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100 %

ภาพที่ 10: บรรจุภัณฑ์ Bio Plastic
จาก Jet Technologies ออสเตรเลีย

สาหรับกระแสสุขภาพและความปลอดภัยนั้น ประเด็นที่น่าจะต้องจับตามองในปี 2018 คือกระแส Bisphenol
A (BPA) ที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2017 ที่ผ่านมา จากการที่ประเทศฝรั่ งเศสประกาศห้ามไม่ให้มี BPA ใน
บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารทุ ก ประเภท ซึ่ ง การห้ า มใช้ นี้ ป ระกาศมาตั้ ง แต่ ปี 2014 และในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นของกฎหมาย
ผู้ประกอบการต้องติดฉลากแสดงข้อความเตือนผู้บริโภคโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ในกรณีที่มีสาร
BPA ตกค้างในบรรจุภัณฑ์ ประเทศอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเห็นด้วย เช่น เดนมาร์ก ก็มีการระงับการใช้ สาร BPA ชั่วคราว
เช่นกันสาหรับ ภาชนะบรรจุอาหารของสตรีมีครรภ์และเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปได้
ขอให้องค์การความปลอดภัยด้านอาหารของ EU (European Food Safety Agency, EFSA) ตรวจสอบและทบทวน
เกี่ยวกับการระงับการใช้ BPA ซึ่งต่อมาในเดือนมกราคม 2018 EU ได้ประกาศไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้สาร BPA
แต่เห็นชอบในการลดปริมาณสาร BPA ที่อนุญาตให้ถ่ายเทจากภาชนะบรรจุสู่อาหารจาก 0.6 mg เหลือเพียง 0.05 mg
ของ BPA ต่อกิโลกรัมอาหารหรืออาหารจาลอง ซึ่งข้อกาหนดนี้ ครอบคลุมถึงกลุ่มของสารเคลือบต่างๆ (Vanish and
Coating) สาหรับวัสดุบรรจุด้วย ทั้งนี้ EU ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการใน Official Journal เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ ในปีนี้ (Commission Regulation (EU) 2018/213) อย่างไรก็ตาม สาหรับ US FDA และหน่วยงาน
National Toxicology Program (NTP) ได้ศึกษาถึงโอกาสความเสี่ยงของสาร BPA โดยระบุว่า ยังไม่พบความเสี่ยงใน
กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค และยั ง อนุ ญ าตให้ ใ ช้ BPA ได้ เพี ย งไม่ อ นุญ าตให้ ใ ช้ส ารนี้ ในขวดนมและถ้ว ยน้ าส าหรับ เด็ กทารก
เช่นเดียวกับกลุ่ม EU
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จากแนวโน้มนี้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งกระป๋อง สารเคลือบกระป๋อง บรรจุภัณฑ์พลาสติกและสารเคลือบ
ต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมแสดงผลการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จะต้องส่ งออก การปรับตัวใน
อุต สาหกรรมอาหารกระป๋ องอาจต้ อ งมองหาสารเคลื อ บชนิ ดอื่ น ๆ มาทดแทน เช่น พลาสติ กที่ อาจประยุก ต์เ ป็ น
ชั้นเคลือบ หรือ BPA-NI (Non-Intent) ทาให้ต้องมีการทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้งานกับอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทต่างๆ ทั้งด้านอายุการเก็บของอาหารนั้นและสมบัติของวัสดุบรรจุบางประการที่อาจจะด้อยลง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่อาจจะกระทบต่อ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมปลายน้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ในช่วงถัดไป ทั้งนี้ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องจักรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบรรจุ สาหรับเครื่องจักรและกระบวนการบรรจุ ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เทคโนโลยีหลักๆ มากนักในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ระบบบรรจุแบบอัตโนมัติน่ามีการนามาประยุกต์มากขึ้นสาหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน แม้กระทั่งในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน ผักและ
ผลไม้ ที่เดิมนิยมใช้แรงงานคน แต่ด้วยแรงงานที่มีจากัดประกอบกับต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการอาหารหัน
มาใช้เครื่องจักรในระบบอัตโนมัติหรื อกึ่งอัตโนมัติมากขึ้น เฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเองในภาพรวมทั้งตลาดโลกแล้ว
มีสั ดส่ ว นการใช้เครื่ อ งจั กรทางการบรรจุ ใ นปั จ จุบันถึง ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ ผลิ ตภัณฑ์ใ นกลุ่ มอื่นๆ นอกจากนี้
เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพต่อเนื่อง เช่น ระบบ Machine Vision ลักษณะต่างๆ ในสายการบรรจุ หากมีการ
ประยุกต์ใช้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านคุณภาพให้ แก่ผู้บริโภคได้ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเครื่ องจั กรทางการบรรจุของโลก คือ ปัจจุบันตลาดใหญ่ถูกครอบครองโดยสหรัฐ อเมริกาในสั ดส่ ว น
ประมาณร้อยละ 17 และเครื่องจักรจากประเทศจีนมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงมากถึงประมาณร้อยละ 6 ในขณะที่ตลาด
เครื่องจักรทางการบรรจุของโลกเติบโตเพียงร้อยละ 2-4 เครื่องจักรที่ผลิตจากจีนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้งานที่
หลากหลาย มีขนาดเล็กลง และน่าจะสามารถประยุกต์ได้ง่ายในผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งใน
ร้านค้าปลีกหรือครัวเรือน เครื่องติดฉลาก เครื่อง Form-Fill-Seal ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนก็มีแนวโน้มการเติบโต
สูงตามความนิยมในการใช้ถุงและซองที่ผลิตจากบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่มีการขยายตัว สูงในทุกๆ ภูมิภาคของโลก รูปแบบ
ของถุงและซองเองก็จะมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งแบบที่สามารถตั้งได้และมีฝาพลาสติกเปิดปิดเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้บริโภค

ภาพที่ 11: ผลิตภัณฑ์อาหารเด็กอ่อนในซองตั้งได้ ตรา Piccolo
จากประเทศอังกฤษที่ออกตลาดในเดือนกันยายน 2017
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ภาพที่ 12: ตัวอย่างซองตั้งได้แบบในรูปแบบต่างๆ ที่ออกตลาดในช่วงปี 2017-2018
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานของโลก การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กระทบต่อการออกแบบระบบการบรรจุที่อาจหันมาใช้พลังไฟฟ้าเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม การใช้กล่องบรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก ที่สามารถเก็บรักษาความเย็นโดยใช้พลังไฟฟ้า
น่าจะมีการทดลองใช้งานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในปี 2018 นวัตกรรมเหล่านี้อาจยังไม่เห็นการใช้งานจริง
เชิงการค้ามากนัก ด้วยปัญหาด้านการพัฒนาระบบที่เหมาะสมในต้นทุนที่ยอมรับได้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในหลายแง่มุม เช่น
ขนาดของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง ส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดบรรจุ การศึกษาที่สูงขึ้นส่งผลต่อการนาเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่ตรงประเด็น ให้ข้อมูลสาคัญด้านสุขภาพและข้อมูลด้านการรับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้
และการที่ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูง อายุก็จะต้องมีการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยอานวยความสะดวก เช่น
เปิดปิดง่าย สามารถเข้าไมโครเวฟได้ หรืออานวยความสะดวกอื่นๆ ในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน
ไปยังผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและผู้พิการ หรือแม้กระทั่งอานวยความสะดวกกับผู้คนที่มีเวลาจากัด ความเร่งรีบ
ในสังคมเมืองที่ต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพเฉพาะบุคคลที่ใช้งานสะดวก
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ภาพที่ 13: Top 5 Claims ในการออกผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิดใหม่ในปี 2017 (World Data)
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ภาพที่ 14: Top 5 Claims ในการออกผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มชนิดใหม่ในปี 2017 (World Data)
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Claims of New Food Products vs Country (Asia 2017 data)
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ภาพที่ 15: Top 5 Claims ในการออกผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ในปี 2017 แยกตามประเทศ (Asia Data)
Claims of New Drink Products vs Country (Asia 2017 data)
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ภาพที่ 16: Top 5 Claims ในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดใหม่ในปี 2017 แยกตามประเทศ (Asia Data)
การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและข้อมูล จะนาไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ ลดการให้ข้อมูลที่ตัวบรรจุภัณฑ์และฉลาก
แต่ผู้ บริ โภคสามารถสแกนบาร์ โค้ดเพื่อค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากแหล่งผลิต และเว็บไซต์ของผู้ ผลิ ต
ลั ก ษณะการออกแบบกราฟิ ก ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ะน าสู่ ลั ก ษณะ “Clean Label” มากขึ้ น การใช้ ข้ อ มู ล จะถู ก น าไป
ประมวลผลเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์เฉพาะบุคคล (Personalization) นอกจากนี้ การเติบโตของระบบการพิมพ์ดิจิทัลทาให้
ผู้ผลิตสามารถพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่ ม เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจและเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และยั ง สร้ า งช่ อ งทางให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง
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ความประทับใจในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า และความสาเร็จในเชิง
ธุรกิจ
และประเด็นแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในปี 2018 ประเด็นสุดท้าย เกี่ยวข้องกับกระแส E-Commerce ซึง่ จะนาไปสู่
นวัตกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สาหรับ E-Commerce หลากหลายรูปแบบ เช่น นวัตกรรมด้านการรักษาความเย็น
หรือเก็บกักความร้อนของวัสดุ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controlled Packaging) เพื่อ
ลดการใช้พลังงานของระบบการขนส่งและสามารถขนส่งได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้ระบบรักษาความเย็นหรือระบบรักษา
ความร้อนเพิ่มเติม รวมทั้งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกในการใช้งาน เช่น การอุ่นร้อนอัตโนมัติ หรือ
การทาให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวลงอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ นวัตกรรมด้านเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
การบรรจุ สภาวะการเก็บรักษา และการขนส่ง หรือคุณภาพของสินค้าในช่วงเวลาใดๆ (เช่ น กลุ่มของ Intelligent
Packaging) ก็น่าจะมีการใช้งานมากขึ้น และน่าจะเชื่อมโยงกับนวัตกรรมด้านการสื่อสาร การแจ้งเตือน การเก็บข้อมูล
การตรวจสอบย้อนกลับ เพื่ออานวยความสะดวก ลดเวลาการดาเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์
อีกทั้งยังช่วยให้การตัดสินใจและการวางแผนการจัดการทั้งระบบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นวัตกรรมระบบบรรจุ ภัณฑ์เพื่อป้ องการการปลอมแปลงสิ นค้า หรือการป้องกันการเปิดสิ นค้าก่อนถึงมือ
ผู้บริโภคนั้น เป็นสิ่งที่น่าจะพบมากขึ้นเช่นกัน เมื่อการค้าในระบบออนไลน์มีการขยายตัว เทคโนโลยีเหล่านี้มีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการกระจายสินค้าในห่วงโซ่อุปทานและในบางผลิตภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน เช่น บรรจุภัณฑ์
ยารักษา
โรค มีการบังคับตามกฎหมายหรือมีแนวปฏิบัติชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค โดยแนวทางการพัฒนาและการออกแบบระบบบรรจุเพื่อป้องกัน การปลอมแปลงสินค้าหรือการป้องกันการ
เปิดสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค อาจจะอาศัยการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์หรือองค์ประกอบของระบบบรรจุ เช่น
ฉลาก เทปกาว หรือฝาเปิด การใช้ระบบการพิมพ์หรือการเชื่อมโยงกับนวัตกรรมด้านเซ็นเซอร์ เป็นต้น

ภาพที่ 17: ตัวอย่างการใช้เทปและฉลากที่แสดงความเสียหายเพื่อบ่งชี้การเปิดบรรจุภัณฑ์
(ที่มา: Prof. Changfeng Ge ในการสัมมนา Asian Packaging Network, Bangkok 2017)
การค้าในระบบ E-Commerce ยังจะส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจจะต้องออกแบบระบบการบรรจุใหม่ เพื่อให้
สามารถคุ้มครองสินค้าจากการขนส่งที่แตกต่างจากระบบตู้สินค้าและแท่นรองรับสินค้า ในการขนส่งแบบเดิม สินค้าที่
วางจาหน่ายบนชั้นวางในการขายแบบเดิมนั้นมักจะมีขนาดใหญ่ มีการออกแบบให้โดดเด่น เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจและ
เลื อ กซื้อ การขายในระบบออนไลน์ นั้ น เป็ น การขายปลี กที่ จะต้ องส่ งสิ นค้ าหรื อกลุ่ มของสิ นค้ า ที่ ผู้ บริ โ ภคสั่ ง ซื้อ ที่
หลากหลายในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเดียวกัน ผ่านระบบขนส่งที่อาจจะมีโอกาสเกิดความเสียหายมากกว่าจากการตก
กระแทก ขนาดบรรจุ โดยรวมต้องลดลงเพื่อประหยัดพื้นที่ การขนส่งต้องใช้วัสดุกันกระแทกมากขึ้น เพื่อลดความ
เสี ย หาย เนื่ อ งจากบรรจุ ภั ณ ฑ์ ร วมหน่ ว ยเพื่ อ การขนส่ ง อาจจะมี ข นาดไม่ พ อดี กั บ สิ น ค้ า หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ชั้ น ใน
ในขณะเดี ย วกั น ปั ญ หาจากขยะบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก็ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ผู้ ผ ลิ ต อาจจะต้ อ งออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ระบบ
©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT
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E-Commerce โดยมองภาพรวมที่จะลดโอกาสความเสียหาย ในขณะเดียวกัน ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค
และลดปริมาณการใช้วัสดุบรรจุให้น้อยที่สุด ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น Amazon Packaging Certification Program
โดย Amazon ที่ได้มีมาตรการความร่วมมือกับเจ้าของแบรนด์ในการลดปริมาณการใช้กล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งสามารถ
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ Amazon ยังได้ร่วมมือกับ ISTA (International Safe
Transit Association) เพื่อสร้างมาตรฐานทดสอบบรรจุภัณฑ์ E-Commerce ที่มีสภาวะใกล้เคียงกับการขนส่งพัสดุจริง
(ISTA 6-Amazon.com) ซึ่งการทดสอบอาจสามารถดาเนินการเทียบเคียงกับมาตรฐานการทดสอบเดิม (ISTA 3A และ
ASTM D7386) สาหรับการขนส่งบรรจุภัณฑ์ย่อยขนาดเล็กหรือพัสดุได้
โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าแนวโน้มการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2018 มีแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างทางสังคม และความต้องการของผู้คนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการ
ในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ง่ายขึ้น กระแสของเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และข้อมูล รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานทางเลือก บรรจุภัณฑ์ในปี 2018 ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ
กลุ่มของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่น่าจะมีรูปลักษณ์ที่หลากหลาย ทั้งรูปทรงและฟังก์ชั่น มีความสามารถในการรักษาคุณภาพ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ย าวนานขึ้ น และอาจมี อ งค์ ป ระกอบที่ ช่ ว ยลดปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ บรรจุ ภั ณ ฑ์
E-Commerce ก็จะถูกออกแบบและพัฒนามากขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นในที่อาจมีโครงสร้างที่แตกต่างจากเดิม
และบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่ช่วยป้องกันความเสียหาย โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าที่สุด และที่สาคัญที่สุดอีกประการ
หนึ่ง คือ ลักษณะการแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลและการออกแบบที่แสดงเอกลักษณ์ของ
ตราสินค้านั้นยังคงมีความจาเป็น แต่รายละเอียดจานวนมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะถูกนาเสนอในรูปแบบใหม่ที่น่าเชื่อถือ
กว่า มีการรับรองโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ในด้านของการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบี ย บต่า งๆ ที่ มีผ ลกระทบในช่ว งนี้ เช่น กฎระเบีย บที่ เกี่ ยวข้อ งกั บวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร และกฎระเบีย บด้ า น
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการใช้งานและการกาจัดทิ้งบรรจุภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ต้อง
ติดตามเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันท่วงที
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