Cartoning
Cartoning คือ ขัน้ ตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ลงกล่องโดยใช้ เครื่ องบรรจุลงกล่อง (Cartoning machine) ซึ่งเป็ นขัน้ ตอน
สุดท้ ายของกระบวนการบรรจุ การบรรจุลงกล่องประกอบไปด้ วยขันตอนของการสร้
้
างหรื อตังกล่
้ องจากแผ่นกระดาษ การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ลงกล่อง โดยสามารถโหลดสินค้ าได้ ทงทางช่
ั้
องด้ านบนและด้ านข้ างของกล่อง และการปิ ดผนึกด้ วยเทปหรื อกาว ทังนี
้ ้
เครื่ องบรรจุลงกล่องสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ Horizontal cartoning machines และ Vertical cartoning machines

Horizontal cartoning machines
Horizontal cartoner เป็ นเครื่ องบรรจุลงกล่องที่นิยมใช้ มากที่สดุ ของการบรรจุในอุตสาหกรรม เป็ นการบรรจุลงกล่องแบบ
แนวนอน (Horizontal cartoning) เหมาะสาหรับในการบรรจุสินค้ าที่มีฐานบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มนั่ คง หรื อการบรรจุสินค้ าจานวน 1 ถึง 2
ชิ ้นในหนึง่ กล่องบรรจุ นอกจากนี ้เครื่ องบรรจุกล่องแบบแนวนอนยังสามารถบรรจุได้ อย่างรวดเร็ วเพื่อปรับตามปริ มาณความต้ องการ
ของสิ น ค้ า ที่ มี จ านวนมากได้ เ ป็ น อย่า งดี ทัง้ นี ้ Horizontal cartoner มี ด้ ว ยกัน ทัง้ หมด 2 ชนิ ด คื อ Semi-automatic Horizontal
cartoner และ Fully-automatic Horizontal cartoner
สาหรับเครื่ องบรรจุลงกล่องแบบแนวนอนชนิด Semi-automatic cartoner จะมีการบรรจุลงกล่อง โดยส่วนประกอบของ
กล่องกระดาษจะถูกลาเลียงผ่านสายพานในลักษณะเอียงลง ซึ่งการลาเลียงของกล่องถูกลาเลียงด้ วยแรงโน้ มถ่วง และบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ผ่านใช้ ระบบ manual นอกจากนีเ้ ครื่ องชนิด Semi-automatic ยังสามารถประยุกต์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อื่นๆเพื่อเพิ่ม
ฟั งก์ชนั ในการทางานได้ เช่น เครื่ องพิมพ์โค้ ด (Code impresser) เครื่ องพิมพ์ (Printer) และระบบการปิ ดผนึกโดยใช้ กาว (Hot-melt
adhesive system) โดยการบรรจุลงกล่องแนวนอนจะเหมาะกับสินค้ าที่เป็ นอาหาร ตัวอย่างเช่น พิซซ่า เค้ ก ซีเรี ยล กาแฟ เป็ นต้ น

ภาพที่ 1 Semiautomatic Horizontal cartoner
ที่มา : https://www.adcomfg.com/machine/15dz
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สาหรับเครื่ องบรรจุลงกล่องแบบแนวนอนชนิด Fully-automatic จะมีการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องกระดาษด้ วยระบบอัติ
โนมัติซงึ่ ต่างกับเครื่ องชนิด Semi-automatic

ภาพที่ 2 กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องโดยเครื่ องบรรจุกล่องแบบแนวนอน
ด้ วย Fully Automatic Horizontal cartoning machine
ที่มา : http://www.omltd.co.jp/omm/en/product.html?wid=205&cid=19

Vertical cartoning machines
Vertical cartoner เป็ นการบรรจุลงกล่องแบบแนวตัง้ โดยทัว่ ไปนิยมใช้ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นขวด การ
บรรจุลงกล่องจะมีการจัดเรี ยงกล่องกระดาษซึ่งถูกพับขึ ้นให้ เป็ นกล่องจากกระดาษที่วางเป็ นแนวนอนมา มีการจัดเรี ยงของกล่อง
กระดาษให้ อยูใ่ นลักษณะคล้ ายหลอดหรื อท่อ โดยกล่องกระดาษจะถูกลาเลียงผ่านสายพานและจะตังชึ
้ ้นเพื่อทาการปิ ดผนึกร่ วมกับ
การพับ ทังนี
้ ้ การบรรจุสนิ ค้ าสามารถบรรจุผา่ นเครื่ องได้ ทงระบบ
ั้
manual และระบบอัติโนมัติ ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีการบรรจุผลิตภัณฑ์
ลงกล่องทางด้ านบน โดยการบรรจุลงกล่องแบบแนวตังจะเหมาะส
้
าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุโดยอาศัยแรงโน้ มถ่วง หรื อมีการ
วางขายตามน ้าหนักหรื อปริ มาตร ตัวอย่างเช่น ข้ าว เส้ นพาสต้ าสาเร็ จรูป เป็ นต้ น
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ภาพที่ 3 กระบวนการบรรจุลงกล่องโดยใช้ เครื่ อง Semiautomatic vertical cartoning
ที่มา : https://www.ec21.com/product-details/Semi-Automatic-Vertical-Cartoning-Machine--3407289.html

ภาพที่ 4 Semiautomatic vertical cartoning machine
ที่มา : http://www.industrialautomsystem.net/products.htm
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