แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2017
รูปแบบและแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2017
ในปั จ จุ บั น ทุก ประเทศทั่ว โลกมีแนวโน้ม การผลิ ตและจ าหน่า ยสิ นค้า ออกใหม่ในแต่ล ะปีเ ป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้บริโภคเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไร้สารพิษและสารปนเปื้อน มี
คุณค่าทางอาหารเหมาะสมต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล ปราศจากสารเติมแต่ง หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่พวกเขาคุ้ยเคยใน
การบริ โภคที่บ้าน รวมทั้งอาหารตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาในอดีต แต่นามาผลิตและบรรจุใน
รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ทั น สมั ย เช่ น ในลั ก ษณะ “grab-and-go packaging” หรื อ “smart packaging” รวมทั้ ง
“environmental concerned packaging” ที่นาเทคโนโลยี การบรรจุและเทคโนโลยีวัสดุ สมัยใหม่มาใช้เพื่ออานวย
ความสะดวกและตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่มีความรีบเร่งแต่ให้ความสนใจในสุขภาพ ในขณะที่ยังคง
คานึงถึงการรักษาทรัพยากรโลกและต้องการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม จากข้อมูลการวิจัย (Mintel GNPD)
พบว่า ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่นิยมทานซุปร้อน โจ๊ก หรือก๋วยเตี๋ยวที่คุ้นเคยมากกว่าอาหารรสชาติใหม่ๆ หรืออาหาร
จากวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้ยังพบในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือยุโรป
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด เริ่มนาเรื่องราวมานาเสนอต่อผู้บริโภค สร้างความเชื่อมโยงกับความ
น่าสนใจในอดีต มรดกจากรุ่นสู่รุ่น มาผูกเป็นเรื่องราวที่ผู้บริโภคอยากค้นหาติดตาม ผลิตภัณฑ์บางชนิดนาวัตถุดิบ
ส่วนผสมที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างคุณค่า สร้างจุดเด่นที่แตกต่าง วัตถุดิบประเภท ผัก ผลไม้ ธัญพืช เป็นที่นิยมมาก
ขึ้น ผลิตภัณฑ์ประเภท Vegetarian มีแนวโน้มเป็นที่นิยมและพบว่าในปี 2016 มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นถึง
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัต ถุดิบจากพืชมีการนามาแปรรูปเพิ่มคุณค่าและเสนอจาหน่ายใน
รูปแบบที่ช่วยอานวยความสะดวกในการรับประทาน เช่น เครื่องดื่มจากธัญพืช น้านมข้าว หรือ ผลิตภัณฑ์จาก Paper
Boat ประเทศอินเดียที่นาส่วนผสมของเครื่องดื่มและรสชาติที่คนอินเดียคุ้นเคยออกสู่ตลาด (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1: ผลิตภัณฑ์ Paper Boat จากประเทศอินเดีย
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/355925176777548359/
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนั้น เน้นการอานวยความสะดวก ใช้เวลาในการเตรียมสั้น ใช้อุปกรณ์
เครื่องครัวน้อยในการเตรียม แต่ประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ครบครัน ผลิตภัณฑ์บางชนิดเริ่มพัฒนาให้ผู้บริโภค
รับประทานในช่วงเวลาต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น น้าผลไม้สาหรับรับประทานตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็น
หรือก่อนนอน โดยจะมีสูตรและส่วนผสมที่เหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์ธัญพืชซีเรียลตรา Kellogg ที่ออกตลาดในเม็กซิโก
และโคลัมเบีย โดยมีการพัฒนาให้รับประทานช่วงตอนเย็นเพราะเป็นสูตรที่ค่อนข้างมีแป้งน้อยและสร้างความรู้สึกว่ามื้อ
อาหารเย็นนั้นไม่มากจนเกินไป
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สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จากการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดทั่วโลกในปี 2016 พบว่า มีผลิตภัณฑ์
ชา กาแฟ เบียร์ น้าผลไม้ และน้าอัดลม ออกมามากที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มกลุ่มอื่นๆ สิ่งที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เครื่องดื่มที่ออกใหม่เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาดแต่มาบรรจุในรูปแบบใหม่หรือเป็นการปรับ
บรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อขยายฐานการตลาด
จานวนผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ ตลาดในปี 2016 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 และจานวนผลิตภัณฑ์กลุ่ ม
เครื่องดื่มทีอ่ อกสู่ตลาดในปี 2016 สามารถแสดงได้ภาพที่ 3
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ภาพที่ 2: ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดในปี 2016
ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพที่ 3: ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาดในปี 2016
ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รูปแบบของบรรจุภัณฑ์อาหารในปี 2016
ในปี 2016 วัส ดุที่นิ ยมน ามาผลิตบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าในกลุ่มอาหาร ได้แก่ วัส ดุประเภทพลาสติก (ไม่
สามารถบ่งชี้ชนิดได้ โดยอาจเป็นกลุ่มวัสดุพลาสติกลามิเนตหรือผสม) มีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับวัสดุ
ประเภทอื่น วัสดุที่ถูกนามาใช้รองลงมา คือ แผ่นฟิล์มเมทัลไลท์และพลาสติกชนิด PP (ประมาณอย่างละร้อยละ 10) ซึ่ง
ในสิ น ค้ากลุ่ มอาหารทั้งหมดนั้ น รู ป แบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสู งที่สุ ด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (flexible
packaging) เช่น ถุงและซอง และขนาดบรรจุที่ได้รับความนิยม คือ 200 กรัม และ 100 กรัม ส าหรับสิ นค้ากลุ่ ม
เบเกอรี่นิยมบรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว ขนาดบรรจุ 200 กรัม ส่วนของสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นมและไอศครีม
นิยมบรรจุในรูปแบบถ้วยเล็กผลิตจากพลาสติก ในขนาดบรรจุ 200 กรัม และสินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยวนิยมบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว ขนาดบรรจุ 100 กรัม
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในปี 2016
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่นิยมสาหรับกลุ่มเครื่องดื่มประกอบด้วย ขวดแก้ว ทั้งกลุ่มขวดแก้วใสหรือขวดแก้วสี และ
ขวดพลาสติก โดยพลาสติกที่นิยมคือ PET ทั้งนี้ขวดแก้วมีแนวโน้มการใช้งานลดลง ในขณะที่ขวดพลาสติกมีแนวโน้ม
การใช้งานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า กระป๋องอลูมิเนียมนั้นมีแนวโน้มปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2016 รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงดังภาพที่ 4-5 ทั้งนี้ความนิยมในการใช้กระป๋องอลูมิเนียมแตกต่างกัน
ไปตามชนิดของเครื่องดื่มและตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์บอเนตนิยมใช้กระป๋อง
อลูมิเนียมมากที่สุด และประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือได้ว่ามีความสนใจใช้กระป๋องอลูมิเนียมค่อนข้างมาก โดยมีผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มคาร์บอเนตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกตลาดมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่า
ผู้บริโภคนิยมกระป๋องอลูมิเนียมที่มีขนาดเล็กลง เช่น การบรรจุเบียร์ในขนาดบรรจุที่เหมาะสมสาหรับผู้หญิงที่ต้องการ
ปริมาณเบียร์น้อยกว่า โดยขนาดบรรจุที่นิยมที่สุดคือขนาด 330 ml (ภาพที่ 7)
ว ัสดุของบรรจุภ ัณฑ์ในกลุม
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ภาพที่ 4: ประเภทบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาหารที่ออกสู่ตลาดในปี 2016
ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพที่ 5: ประเภทของภาชนะบรรจุของเครื่องดื่มที่ออกสู่ออกจาหน่ายในช่วงปี 2010-2016
ที่มา: Mintel GNPD

วัสดุบรรจุของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์บอเนต
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ภาพที่ 6: วัสดุบรรจุสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์บอเนตที่ออกจาหน่ายในช่วงปี 2010-2016 แยกตามประเทศ
ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ว ัสดุของบรรจุภ ัณฑ์ในกลุม
่ เครือ
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ภาพที่ 7: บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาดในปี 2016
ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel และวิเคราะห์โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์
แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในปี 2017 ถูกขับเคลื่อนจากแรงผลักดันหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
สังคม กระแสด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจและความต้องการด้านความปลอดภัย
รวมทั้งกระแสสุขภาพที่ผู้คนยุคใหม่ให้ความสนใจ
ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างทางสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุในหลายประเทศ ทั้ง
ประเทศในแถบยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือประเทศไทย นาไปสู่ความต้องการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้
งาน มีน้าหนักเบา และมีขนาดตัวอักษรและสีสัน ที่มองเห็นชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้พบว่า หลายภูมิภาคเริ่มเข้าสู่
สังคมเมือง ผู้บริโภคมีความรีบเร่งและมีเวลาจากัด ขนาดครอบครัวเล็กลง ผู้คนมีการศึกษาสูงขึ้น ผู้หญิงมีอานาจการซื้อ
และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ช าย ปัจจัยเหล่ านี้ ล้ วนนาสู่การพัฒ นาบรรจุภัณฑ์ที่ เน้น ความสะดวก มี
ฟังก์ชั่นเอื้อต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ปัจจุบันผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง บรรจุภัณฑ์ที่ ออกแบบ
เฉพาะบุคคล เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ “โค๊ก” ที่ออกแบบกราฟิกให้มีชื่อของบุคคลบนขวดได้รับการตอบรับ เป็น
อย่างดี เพราะเป็น การสร้ างปฎิสัมพัน ธ์กับผู้ บริโ ภค ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบดิจิทัล จึงเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความหลากหลายในการออกแบบกราฟิกเหล่านี้
กระแสสุขภาพและความปลอดภัยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักอีกประการหนึ่ง นอกจากแรงขับเคลื่อนทางสังคม
ผู้บริโภคในทุกภูมิภาคให้ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ การพัฒนา active packaging
และ intelligent packaging เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์และบ่งชี้สถานะของผลิตภัณฑ์ เช่น ความสดใหม่ ระดับความสุก
ของผั กผลไม้ ระดับ ความกรอบ ระดับ ความเย็ น ความร้อน ของผลิ ตภัณฑ์ สถานะการเสี่อ มเสียของอาหาร หรือ
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ความสามารถในการรักษาอุณหภูมิของสินค้าในระบบทาความเย็นระหว่างการขนส่งและจัดจาหน่ายนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นามาใช้ในการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบรรจุ นอกจากนี้ ผู้บริโภคเริ่มมองหาบรรจุภัณฑ์ที่มี
ขนาดบรรจุ ที่ เหมาะสม ในขณะที่ผู้ ผ ลิ ตมี ก ารวิ เคราะห์ ข นาดบรรจุส าหรั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ ต่ างๆ โดยคานึ งถึ ง ปริ ม าณ
สารอาหารและพลังงานทีผ่ ู้บริโภคช่วงวัยต่างๆ ควรได้รับจากการบริโภคในแต่ละครั้ง เพื่อป้องการภาวะความเสี่ยงจาก
การบริโ ภคเกิดขนาด ขนาดบรรจุที่มากเกินไปนอกจากเสี่ยงต่อการบริโ ภคเกินความจาเป็น และเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิด food waste อีกด้วย
ปัญหาความกังวลจากการปนเปื้อนสารอันตรายไปยังผลิตภัณฑ์อันเนื่องจาก ดิน สิ่งแวดล้อม หรือภาชนะบรรจุ
เอง นาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหรือผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการบรรจุและวัสดุที่
ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้ กฎระเบียบในด้านนี้ค่อนข้างเข้มงวดซึ่งกลายเป็น trade barrier ที่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องคอยติดตามและทาความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้ อมและภาวะโลกร้อนเป็นอีกแรงขับเคลื่ อนที่มีพลั ง เพราะเริ่ม มีการใช้ ก ฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ มากากับดูแล เช่น กฎหมายและมาตรฐานที่กาหนดในแต่ประเทศ รวมทั้งมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน
ISO หมวดต่างๆ การเลือกใช้ระบบการบรรจุ หรือวัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียและพลังงานใน
ภาพรวมนาสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ การพัฒนาวิจัยวัสดุที่หมุนเวียนทาใหม่ การพัฒนาคุณภาพของวัสดุ
รีไซเคิลให้มีความแข็งแรง ความปลอดภัย สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมองหาบรรจุภัณฑ์
ที่ยั่งยืน (sustainable packaging)
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลในการขับเคลือนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์คือ การเข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และการขาดแคลนแรงงาน การเข่งขันทางเศรษฐกิจนาสู่การพยายามลดต้นทุนใน
ระบบการผลิต การลดเวลาและพลังงาน การออกแบบระบบการบรรจุที่ช่วยลดต้นทุนในภาพรวม การใช้หุ่นยนต์ใน
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และกระบวนการบรรจุสินค้า ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับการทางานของเครื่องจักร ลดการติดขัด ลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการขนถ่าย
กระจายสินค้าหรือระบบการบรรจุเพื่อการขนส่งแบบ shelf ready ที่ช่วยอานวยความสะดวกสาหรับ การวางขายใน
modern trade
ภาวะการเข่งขันในตลาดยังส่งผลต่อความต้องการในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้สามารถวาง
จาหน่ายได้ยาวนาน เพิ่มโอกาสทางการตลาด อีกทั้งยังช่วยในการลด food waste ที่อาจจะเกิดขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่น
ต่อคุ ณภาพและความปลอดภัย ในการบริ โ ภคผลิ ตภั ณฑ์ นอกจากนี้ การออกแบบบรรจุภั ณฑ์เ พื่อ การตลาด การ
ออกแบบกราฟิกและโครงสร้างที่ดึงดูด การออกแบบระบบการบรรจุที่ใสมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์โดยเชื่อมโยงให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคยังช่วยในการขายทาให้ผลิตภัณฑ์แข่งขันได้
สรุปแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2017
จากแนวโน้มการใช้งานบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งกระแสขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งจากปัจจัยโครงสร้างสังคมในภูมิภาคต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
หรือจากการให้ความสาคัญกับ การลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม กอรปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือระบบ
ข่าวสารและข้อมูลยุคดิจิทลั สามารถสรุปได้ถึงแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2017 ได้ ดังต่อไปนี้
 บรรจุ ภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มที่ช่ว ยเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารและคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ ไ ด้
ยาวนานมากขึ้น เช่น การประยุ กต์ active packaging ซึ่งจะช่ว ยในการลดการสู ญเสีย เพิ่มโอกาสการในการวาง
จาหน่าย ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากอาหารที่อาจจะเน่าเสีย เสื่อมสภาพ และหมดอายุจากบรรจุภัณฑ์
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และระบบการบรรจุที่ไม่มีประสิทธิภาพ การคานึงถึงความยั่งยืนของอาหารที่จะมีปริมาณเพียงพอเลี้ยงประชากรโลกใน
ระยะยาว
 บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะมีการพัฒนาให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เช่น เปิด ปิด
สะดวก มีฟังก์ชั่น การใช้งานที่ตอบโจทย์ต่อการเท การดื่ม การเก็บ การปรุง การอุ่นให้ความร้อน หรือการกาจัดทิ้ง
ภายหลังการใช้งาน รวมทั้ง มีการออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ สู งอายุ ขนาดของครอบครัว และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในภูมิภาคต่างๆ
 การแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์จะเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดอื่นๆ เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัท รายละเอียดส่วนผสมที่มีรายละเอียดเรื่องราว ที่มา และมีการนาเสนอข้อมูลที่สร้างความเชื่อมโยงกับผู้บริโภค
(consumer connection) โดยอาจใช้ระบบ IT เช่น QR code หรือระบบจ่ายเงินภายหลังการซื้อ ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของสินค้าและองค์ประกอบ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยสามารถส่ง
และรับข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าได้สะดวก โดยใช้บรรจุภัณฑ์และความก้าวหน้าของระบบ IT ในโลกดิจิทัล
 การให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุบรรจุน้อยลง แต่มีความแข็งแรงคงเดิมหรือมากขึ้น การ
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมไม่เพียงแค่เป็นวัสดุที่
ย่อยสลายได้ วัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบ หมุนเวียนทาใหม่หรือวั สดุที่ผลิตจากสารตั้งต้นที่ผลิตใหม่ทดแทนได้ นอกจากนี้
ประเด็ น การลด “waste” นั้ น ได้ ค านึ ง ถึ ง waste ในภาพรวมทั้ ง ในส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ การลด
ความสาคัญของต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องต่าที่สุด แต่เป็นการมองหาบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนเหมาะสมที่สามารถทาหน้าที่ได้
สมบูรณ์ สอดคล้องตามเป้าหมาย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ภาพที่ 8: ตัวอย่าง Intelligent Packaging บ่งชี้ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ที่มา: http://www.packagingoftheworld.com/2010/06/fresh-label.html

ภาพที่ 9: การลดการใช้ฉลากเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดต้นทุน
ที่มา: http://modernfarmer.com/2013/06/will-laser-tattoos-replace-sticky-labels
และ Prof. Alaster Yoxall
©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

7

 การให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพการขนส่ง การใช้พื้นที่น้อยลง ระบบบรรจุที่เรียงซ้อนได้ง่ายใน
พื้นที่จากัด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการผนวกเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถผลิตอาหารที่ได้คุณภาพโดยใช้ความ
ร้อนต่าและไม่ต้องพึ่งพาระบบแช่เข็งในการเก็บรักษา การใช้ระบบการบรรจุแบบ shelf stable ซึ่งจะช่วยลดพลังงาน
ในการขนส่งสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท การให้ความสาคัญกับระบบการบรรจุที่ช่วยรักษาระดับของอุณหภูมิ
ในการขนส่ง การพัฒาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถปกป้องสินค้าระหว่างการเคลื่อนย้าย
ขนส่ง และอาจจะสามารถนาไปจัดวางจาหน่ายได้เลยโดยไม่ต้องนาสินค้าออกมาจัดเรียงใหม่ (shelf ready packaging)

ภาพที่ 10: ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบ shelf ready packaging
ที่มา: http://www.machinesystems.co.uk/solutions/dairy-product/
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการปลอมปน ป้องกันการเปิดมาก่อน จากความเป็นกังวลในโอกาส
การก่อการร้ายโดยใช้อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าที่อาจมีองค์ประกอบของสารเสพติด จาเป็นต้องมีการพัฒนาฝา
เปิดบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษที่ป้องกันการเปิดก่อน หรือการป้องกันไม่ให้เด็ก เล็กเปิดได้เองเพื่อความปลอดภัย เป็นสิ่งที่
ผู้ป ระกอบการให้ ความส าคัญมากขึ้น ในช่ว งต่อไป นอกจากนี้ ประเด็นสินค้าปลอมก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่
ผู้ประกอบการต้องให้ความสาคัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากระบบการขายสินค้าในอนาคตอันใกล้
ที่อาจจะต่างไปจากเดิม การขายในระบบ modern trade อาจเริ่มปรับไปยังระบบการขายออนไลน์ มีการกระจาย
สินค้าจากผู้ผลิตไปยั งกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสการปลอมแปลงสิ นค้า บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจึงต้อง
รองรับทั้งการขายในระบบออนไลน์ การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ เพื่ อการตลาดที่เน้ นความแตกต่า ง การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ บริ โ ภคมองเห็ น
ผลิตภัณฑ์ภายใน (display packages) มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถจัดวางองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือชุดของ
ผลิตภัณฑ์ได้โดดเด่น อย่างไรก็ตาม ตวามนิยมในความเรียบหรู การออกแบบในลักษณะ “minimal” และการออกแบบ
กราฟิกที่เน้นความสนุกเชื่อมโยงกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จะมีความนิยมมากขึ้น การทาการตลาดร่วมกันระหว่างสินค้า
เช่น เครื่องดื่มคู่กับอาหารหรือขนม การร่วมมือกันระหว่างตราสินค้าต่างๆ ส่งผลให้ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้าง
ลูกเล่นให้ผู้บริโภคติดตามมากขึ้น
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ภาพที่ 11: ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบ transparency packaging
ที่มา: Prof. Alaster Yoxall
 ในภาพรวมนั้ น วั ส ดุ พ ลาสติ ก เช่ น กลุ่ ม วั ส ดุ อ่ อ นตั ว ที่ มี พ ลาสติ ก เป็ น องค์ ป ระกอบ (flexible
packaging) จะมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นในกลุ่มอาหารในทุกภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เช่น ขนม
ขบเคี้ยว อาหารแช่เข็ง หรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพราะมีน้าหนักเบาในต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก พลาสติกชนิด PET หรือ PP
น่าจะยังเป็นที่นิยมในผลิตภัณฑ์อาหารเช่นกัน โดยเฉพาะในอาหารแช่เข็ง แช่เย็น และมีความจาเป็นต้องใช้ ระบบ
ไมโครเวฟในการอุ่นร้อน นอกจากนี้ ขวด PET เองก็มีแนวโน้มการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ขณะเดียวกันการใช้กระดาษหรือกระดาษร่วมกับวัสดุชีวฐาน ก็จะมีการพัฒนาให้สามารถนามาประยุกต์ในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ มากขึ้น การใช้กระป๋องอลูมิเนียมน่าจะยังคงมีความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารเองมีแนวโน้มเล็กลง มีการแบ่งบรรจุตามปริมาณการบริโภคแต่ละครั้ง (portion
control) เนื่องจากครอบครัวมีขนาดเล็กลง มีประชากรที่อยู่คนเดียวมากขึ้น การแบ่งบรรจุ หรือการบรรจุแบบแยกชิ้น
(individual pack) ยั งเป็ น การถนอมคุณค่าทางอาหาร ลดการปนเปื้อน และสามารถยืดอายุการเก็บผลิ ตภัณฑ์ได้
ยาวนานขึ้นด้วย

ภาพที่ 12: ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบ portion control
ที่มา: Mintel GNPD
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จะเห็ น ได้ว่าการออกแบบพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ให้ ตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงนั้น มี ห ลากหลาย
ทางเลือก ผู้ผลิตต้องวิเคราะห์ ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุให้ชัดเจน รวมทั้งวิเคราะห์คู่แข่ง
และเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ เพื่อที่จะหากลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมทั้ง
สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร การติดตามแนวโน้มเหล่านี้ทาให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตสินค้า
สามารถปรับตัวได้ล่วงหน้ารวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ สามารถเตรียมการวางแผนการออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
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