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1. ภาชนะบรรจอุาหารกบัความ

ปลอดภัยของอาหาร 

2. สารเคมีที่เกีย่วขอ้ง 

3. การควบคมุ 

4. การใชภ้าชนะพลาสตกิ 



ความปลอดภัยด้านอาหาร 

(ตามพรบ. คณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิพ.ศ. 2551) 

 
การจดัการใหอ้าหาร และสนิคา้เกษตรทีน่ ามาเปน็อาหารบรโิภค

ส าหรบัมนษุยม์คีวามปลอดภยัโดยไมม่ลีกัษณะเปน็อาหารไมบ่รสิทุธิ์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหารและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้งไมม่ี

ลักษณะดงัตอ่ไปนี ้

⋆ มีจุลนิทรยีก์อ่โรค         

⋆ มีวัตถเุจอืปนในปรมิาณทีอ่าจเปน็อนัตราย  

⋆ ผลิต ปรงุประกอบ บรรจ ุขนสง่ เก็บรกัษาไวไ้มถ่กูสขุลกัษณะ 

⋆ ผลิตจากสตัวห์รอืผลติภณัฑท์ีเ่ปน็โรคทีอ่าจตดิตอ่ถงึคนได้ 

⋆ ผลิต ปรงุประกอบ จากวตัถดุบิ (พืชหรอืสตัว)์ ที่มีสารเคมอีนัตราย 

ในปรมิาณทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ  

⋆ มีภาชนะบรรจทุีป่ระกอบดว้ยวตัถทุีอ่าจเปน็อนัตราย 
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หนา้ทีข่องภาชนะบรรจอุาหาร 

 

1.  บรรจ ุหุม้หอ่ และรวบรวม อาหาร 

2. เก็บรกัษา และถนอมอาหาร ไมใ่หเ้กดิการ  สญูเสยี  

     ถกูท าลาย ป้องกนัการปนเป้ือนจากสิง่ตา่ง ๆ 

3.  อ านวยความสะดวกในการใชง้าน 

4. สือ่สารขอ้มลู สูผู่บ้รโิภค 

5. ดงึดดูใจผูบ้รโิภค แสดงเอกลกัษณ์ของอาหาร  

    ระดบัคณุภาพ  
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บรรจภุณัฑอ์าหารแบง่ตามวสัดทุีใ่ชผ้ลติ 

5 
5 



ประเภทและคณุสมบตัพิลาสตกิ 

    พลาสตกิทีใ่ชบ้รรจอุาหาร แบง่ตามคณุสมบตัไิด ้2 ประเภท 

พลาสตกิบรรจอุาหาร 

Thermoplastics (เทอรโ์มพลาสตกิ) 
(PE,PP,PS,PVC,PA,PET,etc.) 

Thermoset plastics (เทอรโ์มเซ็ต
พลาสตกิ (MF,UF,PF,Epoxy,etc.) 
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     พลาสตกิทีใ่ชส้มัผสักบัอาหาร 

    มปีระมาณ 30 ชนดิดงันี ้ 
Polyethylene(PE)                                          Polypropylene(PP) 

Polymethyl pentene                                      Polybutene-1   

Butadiene resines(BDR )                              Ethylene-tetracyclododecen copolymer  

Polystyrene(PS)                                             San resins          

ABS resins                                                       Polyphenylene ether      

Polycrylonitrile                                               Fluorine resins(FR)  

Polymethacryl styrene(PMS)                        Methacryl resins(PMMA) 

Nylon resin(PA)                                              Polyethyline terephthalate(PET) 

Polycarbonate(PC)                                         Polyvinyl alcohol(PVA)      

Polyacetal (POM)                                            Polbuthyline terephthalate(PBT) 

Polyaryl sulfone (PASF)                                 Polyacrylate(PAR)     

Polyester of hydroxybenzoic acid (HBP        Polyether imide(PEI) 

Polycyclohexylene dimethylene terephthalate(OCT)        

Polyethylinenaphthalate(PEN)                      Polyether carbonate(PPC) 

Polyvinylchloride(PVC)                                   Polyvinylidene chloride(PVDC) 
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เสน้ทางของภาชนะพลาสตกิบรรจอุาหาร 

สารเร ิม่ตน้,วตัถดุบิ(Starting Substances) 

 

ขบวนการผลติ(Processing) 

 

ผลติภณัฑส์ าเร็จ(Finished Products) 

 

ขยะบรรจภุณัฑ ์
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สารเคมที ีใ่ชใ้นการสงัเคราะหพ์ลาสตกิ 

  พลาสตกิเป็นโพลเีมอรท์ ีม่โีมเลกลุประกอบกนัขึน้ดว้ย

หนว่ยซ า้ๆ ทีเ่รยีกวา่โมโนเมอรจ์ านวนมากซึง่ไดจ้าก
ขบวนการการกล ัน่น า้มนัดบิ กา๊ซธรรมชาต ิและถา่น
หนิ ในการผลติพลาสตกิจะตอ้งประกอบดว้ย 

  1.  สารต ัง้ตน้หรอืโมโนเมอร(์monomer) 

  2. สารชว่ยในขบวนการสงัเคราะห ์ (eccerelator,    

                  initiator, catalyst, inhibitor)   

      3.  สารเตมิแตง่ (additives) 
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สารต ัง้ตน้หรอืโมโนเมอร ์

 โมโนเมอรเ์ป็นสารโมเลกลุเล็กสว่นใหญม่า

จากผลพลอยไดข้องการกล ัน่น า้มนัดบิ กา๊ซ
ธรรมชาต ิและถา่นหนิ โมโนเมอรแ์ตล่ะชนดิ
สามารถน าไปสงัเคราะหใ์หไ้ดโ้พลเีมอร(์สาร
โมเลกลุใหญ)่ทีแ่ตกตา่งกนัออกไปไดห้ลาย
ชนดิ   สารเคมทีีอ่นญุาตใหใ้ชเ้พือ่ผลติ 
พลาสตกิบรรจอุาหารมมีากกวา่ 1000 ชนดิ 
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 สารเตมิแตง่
(Additives) 

 Plasticizers 

 stabilisers 

 Antioxidants 

 Flame-retardants 

 Antiskinning agents 

 Antistatic agents 

 Dryers 

 Fillers 

 Lubricants 

 Hardening agents 

 Impact modifiers 

 Optical brighteners 

 Preservatives  

 Protective colloids 

 Reinforcements  

 Thickeners 

 Colorants 
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การตกคา้งของโมโนเมอรแ์ละ 
สารเตมิแตง่ในพลาสตกิ 
 

1.  การเกดิปฏกิริยิาเป็นโพลเิมอรไ์มส่มบรูณ์ 

2.  เกดิสมดลุยข์องโมโนเมอรแ์ละโพลเิมอรใ์นการท า
ปฏกิริยิาท าใหก้ารเกดิปฏกิริยิาสิน้สดุ สารต ัง้ตน้จงึ
ตกคา้ง 

3.  การยอ่ยสลายของโพลเิมอรโ์ดยตวัการทางดา้น
พลงังานและทางดา้นเคม ี

4. การน าโพลเิมอรท์ ีผ่า่นความรอ้นสงูมากมาใชใ้หม่
โครงสรา้งของโพลเิมอรแ์ตก 
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  การหลดุออกมาของสารจากพลาสตกิ 
 

 

1.  การระเหย ( Volatile) แกส้ 

2   การไหลเลือ่นออกมาเอง (Exude)  

     สารเคมโีมเลกลุเล็ก กระจายตวัอยา่งอสิระ 

3.  การแพรก่ระจายผา่นของเหลว (Migration ) 

       เมือ่มกีารกระตุน้โดยการสมัผสักบัอาหาร 
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การเคลือ่นยา้ยของสารเคม ีระหวา่ง
พลาสตกิ /สิง่แวดลอ้ม /อาหาร 

Environment          packaging                    Food       

                     

Permeation 
    Permeation 

Migration 

Absorption 
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ความปลอดภยัของภาชนะบรรจอุาหาร 

ภาชนะบรรจอุาหาร จะตอ้ง 

-ไมส่ง่สารเคมลีงสูอ่าหารในปรมิาณทีอ่าจ 

  เป็นอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค 

- ไมท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของ 

   องคป์ระกอบในอาหาร 

- ไมท่ าใหค้ณุภาพดา้นประสาทสมัผสั 

    ของอาหารเสือ่มเสยี 
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ปจัจยัทีท่ าใหส้ารเคมอีอกมาจากภาชนะลงสูอ่าหาร 
 

1.  คณุสมบตัขิองพลาสตกิทีใ่ชท้ าภาชนะบรรจ ุ

     (ความทนอณุหภมู,ิความเฉือ่ยในการท าปฏกิริยิา) 

2.  ความสามารถในการเคลือ่นยา้ยของสารเคมอีอกมา
จากพลาสตกิไปสูอ่าหาร (Migration ของสารเร ิม่ตน้ที่

ตกคา้ง และสารเตมิแตง่) 
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การควบคมุความเป็นพษิหรอือนัตราย 

1.   สว่นประกอบตา่งๆ ควบคมุในขบวนการผลติ โดยก าหนด    

      GMPของโรงงานผูผ้ลติสารเคม,ี เรซนิ,เม็ดพลาสตกิ,  

       ก าหนดใหใ้ชส้ารเคม ีหรอืวสัด ุตามทีม่กีารอนญุาตให ้    

       ใช ้และก าหนดคณุสมบตัขิองภาชนะบรรจอุาหาร  

2. สารเคมทีีอ่าจจะเคลือ่นยา้ยออกมา ควบคมุโดย    

    การตรวจสอบผลติภณัฑ ์(Migration Test) 
กอ่นอนญุาตใหว้างจ าหนา่ย 
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การควบคมุ 
 

ตามกฎระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
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ขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏบิตั ิ
ของประเทศไทย 

  กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
   - ประกาศกระทรวงสาธารณะสขุ 3 ฉบบั 

   - มาตรฐาน มอก. บางเรือ่งทีม่กีารบงัคบัใช ้และมมีาตรฐานทีไ่มบ่งัคบั 

   - ประกาศส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

   ขอบขา่ย 
   -  ก าหนดมาตรฐานเฉพาะ  ของผลติภณัฑส์ าเร็จ 

   -  ไมม่ขีอ้ก าหนดของสารต ัง้ตน้ 

  ความครอบคลมุ 
      ผูผ้ลติ ผูจ้ าหนา่ย ผูน้ าเขา้ และผูผ้ลติอาหารทีใ่ชส้นิคา้น ัน้ 
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ฉลาดใช้ภาชนะพลาสตกิ ให้ปลอดภัย 

20 



พลาสตกิทีใ่ชบ้รรจอุาหาร 

    ประกอบดว้ยสารเคมหีลายชนดิ เพือ่ดดัแปลงใหม้คีณุสมบตั ิ

เหมาะสมกบัการใชง้าน สารเคมอีาจแพรล่งอาหาร ขึน้กบัหลาย
ปจัจยั 

ใชง้านไมถ่กูตอ้ง ไมต่รงคณุสมบตัพิลาสตกิ 

ใชผ้ดิวตัถปุระสงคท์ีผู่ผ้ลติท าขึน้ 

ใชส้นิคา้ทีไ่มม่คีณุภาพ ไมม่กีารตรวจสอบรบัรอง 

ดแูลรกัษาไมด่ ีเชน่ ไมร่ะวงัในการลา้ง มรีอยขดีขว่น 

ปจัจยัที่
สารเคมแีพร่
ลงอาหาร 
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ผลกระทบตอ่สขุภาพในการใช้

ภาชนะพลาสตกิทีไ่มถ่กูตอ้ง/ไมไ่ด้
มาตรฐาน 

ผลกระทบตอ่
สขุภาพ 

สารเคมปีนเป้ือนลงอาหาร ท า
ใหร้า่งกายไดร้บัสารเคมี
อนัตรายได ้

เกดิการสะสมในรา่งกายอาจ
มพีษิ เป็นสาเหตขุองความ
ผดิปกตขิองระบบตา่งๆใน
รา่งกาย 
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ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในการ
ใชภ้าชนะพลาสตกิ 

ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

เกดิขยะพลาสตกิจ านวนมาก 
เนือ่งจากยอ่ยสลายนาน 

 

เกดิมลพษิทางอากาศ หาก
เผาท าลาย ท าใหเ้กดิกา๊ซ
เรอืนกระจก 

 
การฝงักลบท าใหม้สีารเคมลีง
สูส่ ิง่แวดลอ้ม 
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การใชภ้าชนะพลาสตกิแตล่ะ
ประเภทใหป้ลอดภยั 
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ถงุพลาสตกิ 

แบง่ได ้2 ประเภท 

1. ถงุรอ้น 

    ท าดว้ยพลาสตกิ 2 ชนดิ คอื พอลเิอทลินีความหนาแนน่สงู (HDPE) มี

ลกัษณะขุน่ กระดา้ง และพอลโิพรพลินี (PP) มลีกัษณะ ใส บาง 

2. ถงุเย็น 
    ท าดว้ยพอลเิอทลีนีความหนาแนน่ต า่ (LLDPE) มลีกัษณะใส นิม่ 
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ควรซือ้ถงุทีม่ฉีลาก บอกชนดิ ขอ้แนะน าการใชง้าน 

ใชใ้หถ้กูประเภท เชน่ ไมน่ าถงุเย็นบรรจอุาหารรอ้น 

ไมค่วรใชใ้สอ่าหารเพือ่อุน่ใหร้อ้น หรอืน าเขา้
ไมโครเวฟ 

ไมค่วรใสอ่าหารทอดทีร่อ้นจดั ควรพกัใหอ้ณุภมูลิดลง
กอ่น 

ค าแนะน าในการใช ้
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ฟิลม์ยดืหอ่หุม้อาหาร 

    ท าดว้ยพอลไิวนลิคลอไรด ์(PVC) พอลไิวนลิดนีคลอไรด ์(PVDC) 

และพอลเิอทลินีความหนาแนน่ต า่แบบสายตรง (LLDPE) มสีารเสรมิ
พลาสตกิในเนือ้ฟิลม์เพือ่ใหย้ดืได ้ 
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ใชฟิ้ลม์ทีม่เีครือ่งหมายมาตรฐาน มอก. 

อยา่ใหฟิ้ลม์ละลายลงอาหาร โดยการใชก้บัเตาอบ 
หรอืปิดภาชนะแลว้น าไปหงุตม้ 

หากใชก้บัเตาไมโครเวฟ ควรใชฟิ้ลม์เฉพาะ และควรให้
ฟิลม์อยูเ่หนอือาหารขึน้ไปไมน่อ้ยกวา่  1 นิว้ 

หากตอ้งใชก้บัอาหารไขมนัสงูหรอือาหารทีม่ ี
แอลกอฮอล ์ควรเลอืกฟิลม์ทีผู่ผ้ลติยนืยนัวา่ใชไ้ด้
เทา่น ัน้ 

ค าแนะน าในการใช ้
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ภาชนะทีใ่ชก้บัไมโครเวฟ 

    ตอ้งไมต่อบสนองคลืน่ไมโครเวฟและทนความรอ้นสงูได ้อาหารทีม่ ี
ไขมนัอาจจะรอ้นไดส้งูมากกวา่ 100 องศาเซลเซยีส ท าใหภ้าชนะ
ไดร้บัความรอ้นสงู อาจท าใหล้ะลายหรอืเปลีย่นรปูได ้
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ควรใชภ้าชนะทีร่ะบวุา่ใชก้บัไมโครเวฟได ้

ควรใชภ้าชนะส าหรบัไมโครเวฟ ชนดิทีท่นความรอ้นสงู
ได ้โดยสงัเกตอุณุหภมูใิชง้านทีแ่จง้บนฉลาก 

ภาชนะเพือ่การใชง้านคร ัง้เดยีว  

ไมค่วรน ามาใชซ้ า้ 

ควรน าอาหารออกจากภาชนะทีบ่รรจมุาจากรา้นคา้ 
ใสใ่นภาชนส าหรบัเตาไมโครเวฟ กอ่นอุน่ใหร้อ้น 

ค าแนะน าในการใช ้
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โฟมบรรจอุาหาร 

    ท าดว้ยพอลสิไตรนี (PS) ผา่นกระบวนการอดัอากาศเขา้ไปใหม้รีู

ฟองในเนือ้โฟมและมนี า้หนกัเบา มสีารสไตรนี เป็นสารกอ่มะเร็ง
ตกคา้งในเนือ้โฟม และอาจแพรอ่อกมาปนกบัอาหาร 
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ใชบ้รรจอุาหารอณุหภมูไิมเ่กนิ 80 องศาเซลเซยีส 
ระยะเวลาส ัน้ๆ และไมค่วรใสอ่าหารทอดรอ้นๆทนัท ี

ไมค่วรใชเ้ก็บอาหารทีม่ไีขมนัหรอืแอลกอฮอลไ์วน้าน 

ไมค่วรใชอุ้น่หรอืปรงุอาหารในเตาไมโครเวฟ 

ไมค่วรน ามาใชซ้ า้อกี เพราะอาจมกีารปนเป้ือนของ
เชือ้โรค 

ค าแนะน าในการใช ้
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ภาชนะเมลามนี 

   ท ามาจากเมลามนีและฟอรม์าลดไีฮด ์โดยน าเรซนิมาขึน้รปูดว้ย
ความรอ้นภายใตค้วามดนัสงู มกีารตกแตง่ลวดลายและเคลอืบเงา    
มภีาชนะทีท่ าจากยเูรยี-ฟอรม์าลดไีฮด ์จะทนความรอ้นนอ้ยกวา่   
การใชง้านไมถ่กูตอ้งอาจท าใหม้ฟีอรม์าลดไีฮด ์และสารอืน่ละลายลง
อาหาร 
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ใชเ้ฉพาะเมลามนีทีม่มีาตรฐาน มอก.  

ผา่นการตรวจสอบ 

ไมใ่ชก้บัเตาไมโครเวฟและหลกีเลีย่งการสมัผสัของรอ้น
ทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่ 95 องศาเซลเซยีส หรอืน า้เดอืดเป็น
เวลานาน 

หลกีเลีย่งการเก็บอาหารรสเปรีย้วในภาชนะเป็น
เวลานาน 

ไมค่วรท าความสะอาดโดยการขดัถแูรงๆ เพราะอาจ
เกดิรอยขดีขว่น เป็นทีส่ะสมเชือ้โรค 

ค าแนะน าในการใช ้
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การน าภาชนะพลาสตกิมาใชซ้ า้ 

ควรใชซ้้ าเฉพาะสิง่ของทีเ่หมอืนการบรรจใุนครัง้แรก 

ก่อนน ามาใชซ้้ าควรลา้งและผึง่ใหแ้หง้ 

หากเปน็ขวดน้ าดืม่ ควรสงัเกตการเปลีย่นแปลงของขวด หากมีการ

เปลี่ยนแปลง เช่น สี ความขุน่ รอยขีดขว่น ไม่ควรน ากลบัมาใช้ 

ขวดน้ าดืม่ที่ทิง้ไวท้ี่อณุหภมูิสงูมากเปน็เวลานาน เช่น ในรถยนต ์

แล้วมกีลิน่แปลกปลอม ไม่ควรดืม่ 
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   สรปุ 
 

ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัความปลอดภัยของภาชนะบรรจอุาหาร 

1. การควบคมุในขบวนการผลติ โดย คัดเลอืก และ
ควบคมุวัสดทุีใ่ช ้องิหลักการประเมนิการไดรั้บสมัผัส
เปรยีบเทยีบกบั คา่ความปลอดภัย 

2.  การตรวจสอบการMigrationของสารจากผลติภัณฑ์
โดยองิกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรจภุัณฑ ์

3.  การใชง้านอยา่งถกูวธิ ี
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 การควบคมุขยะบรรจภุณัฑ ์
 

1  Reuse,  Recovery   

    คอืการน ากลบัมาใชซ้ า้ หรอืการน าชิน้สว่น
บางอยา่งกลบัมาใชซ้ า้ 

2  Recycle คอื การแปรเปลีย่นมาผลติใหม ่

3  Reduce ลดปรมิาณการใชว้ตัถดุบิในการ
ผลติ 

4. ใชว้ตัถทุ ีย่อ่ยสลายไดง้า่ย 
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Thank you for your attention 

 

        

           


