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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จากการผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป 
เพื่อหาคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดาน ภาวะโลกรอน การลดลงของโอโซน ภาวะความเปนกรด
และการมีสารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุล โดยใชหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ ซ่ึงเรียกวา 
Life Cycle Assessment หรือ LCA เฉพาะชวงการผลิตแบบ Gate to Gate ซ่ึงแบงออกเปน 3 
กระบวนการ ไดแก กระบวนการพิมพภาพบนชั้นฟลม กระบวนการประกบชั้นฟลมและกระบวนการ
ประกอบซอง โดยใชวิธี Eco-Indicator 95 มาใชประเมินคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 
ผลิตภัณฑที่นํามาวิจัยเปนลักษณะบรรจุภัณฑชนิดออน ประเภทซอง น้ําหนักที่ใชประเมินเทากับ 
0.00482 กิโลกรัม (1 ซอง) โดยการเก็บตัวอยางมลภาวะจากปลองระบายอากาศที่เครื่องจักร ดวย
วิธีการตามระเบียบสํานักงานพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA Method) 
ผลการวิจัยพบวาการผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป 0.00482 กิโลกรัม (1 ซอง) สงผลกระทบตอภาวะ
โลกรอน 4.36E-02 Kg CO2-eq การลดลงของโอโซน 4.06E-10 Kg CFC11-eq ภาวะความเปนกรด 
1.97E-04 Kg SO2-eq และการมีสารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุล 1.76E-05 Kg PO4-eq ซ่ึงขั้นตอน
การพิมพภาพบนชั้นฟลมเปนกระบวนการที่สงผลกระทบตอภาวะโลกรอนมากที่สุด มีปริมาณอยูที่ 
2.18E-02 Kg CO2-eq มลภาวะทางอากาศจากการผลิตที่เกิดขึ้นในงานวิจัย มีอยู 3 ชนิด คือ 1.Toluene 
2.Methyl Ethyl Ketone 3.Ethyl Acetate โดยผลการวิเคราะหจากการเก็บตัวอยางจะได ปริมาณ กาซ
คารบอน ไดออกไซด (CO2)  คารโรฟลูออโรคารบอน 11 (CFC-11)  ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
ฟอสเฟต (PO4) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: การประเมินวัฎจักรชีวิต / ซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป / ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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Abstract 
 This research focuses on the study of the impact on the environment from the production of 
finished powder envelopes, in order to determine the environmental impact on global warming, the 
reduction of Ozone, acidity and the excess plant nutrients in water by using the method of Life 
Cycle Assessment (LCA) particularly on the production of Gate-to-Gate production. This type of 
production can be separated into 3 procedures, which are composed of printing images on film, 
alongside the film and envelope assembly. This study uses the Eco-Indicator 95 as an assessment 
tool to evaluate the environmental impact that occurred. This research used the soft packaging; 
envelop type, with 0.00482 kg in weight as the sample for assessment by sampling from stack 
emissions mechanical ventilation, according to the U.S. Environmental Protection Agency (US.EPA 
method).  The results of the study found that, the soft packaging; envelop type, with 0.00482 kg in 
weight has an impact on global warming for 4.36E-02 Kg CO2-eq, reduction of Ozone by 4.06E-10 
Kg CFC11-eq, with acidity condition of 1.97E-04 Kg SO2-eq, and excess nutrients in the water 
balance of plants by 1.76E-05 Kg PO4-eq, in which the procedure for printing images on film is a 
process that affects the global warming (2.18E-02 Kg CO2-eq). The air pollution from the 
production of that occurred in the research contains 3 types: 1. Toluene, 2. Methyl Ethyl Ketone, 
and 3. Ethyl Acetate, by analyzing the amount of Carbon dioxide (CO2), Chlorofluorocarbon-11 
(CFC-11), Sulfur dioxide (SO2), and Phosphate (PO4), respectively. 
 

Keywords: Life cycle assessment / finished powder envelopes / Environmental impact
 

บทนํา 

 ปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ เชนอากาศ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากโลกรอนขึ้น(Global 
Warming)  การลดลงของปริมาณโอโซนใน
ช้ันบรรยากาศ  (Ozone Depletions) สารพิษ 
(Toxic) การบริโภคทรัพยากรที่ไมสามารถนํา
กลับมาใชใหมได สวนใหญเกิดจากการปลอย
สารเคมีที่ เปนพิษออกสู ส่ิงแวดลอม ปญหา
เหลานี้เปนผลมาจากการพัฒนาในดานตาง ๆ 
อาทิ  เชน การขยายตัวของกิจกรรมมนุษย การ

ใชสารเคมีซ่ึงเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมและ
การใชพื้นที่สวนตาง ๆ ของผืนโลกมากขึ้น 
โดยธุรกิจอุตสาหกรรมไดถูกมองวาเปนปจจัย
ที่กอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยตรง และ
เปนปริมาณที่สูงที่สุด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
มปป)  จึงไดมีวิธีการดําเนินการลดผลกระทบ
ตอส่ิงแวด- ลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม โดย
มุงเนนไปที่การกําจัดมลภาวะ การควบคุมการ
ปลอยมลพิษในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ การ
ผลิตชิ้นงานและการกําจัดทําลาย  เชน การ
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บําบัดน้ําเสีย  การควบคุมมลพิษทางอากาศและ
การใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต
ของโรงงาน (Clean technology) นอกจากนี้
หลายบริษัทยังมีการตั้งแผนกที่เกี่ยวของกับ
ก า ร จั ด ก า ร ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม โ ด ย ต ร ง 
อุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑพลาสติกเปน
อุตสาหกรรมอันดับตนๆ ที่สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม จากผลการศึกษาปริมาณของเสีย
ประเภทบรรจุภัณฑในชวงป 2546 จากจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น  62,750,116 คนพบวา  มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 39,517.81 ตันตอ
วัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑที่ทิ้งสูสถานที่กําจัด  ไดแก  พลาสติก 
9,597.53 ตันตอวัน แกว 1,075.78 ตันตอวัน 
กระดาษ 849.49 ตันตอวัน อลูมิเนียม 186.23 
ตันตอวัน และโลหะ 167.94 ตันตอวัน รวม
บรรจุภัณฑทุกประเภทเปนปริมาณทั้งสิ้น 
11,876.97 ตันตอวัน ซ่ึงหากรวมเปนปริมาณ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑที่ตองกําจัดใน
หนึ่งปพบวา เปนปริมาณสูงถึง 4,074,987.01  
ตันตอป (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2547) ซ่ึง
เ ป น ต น เ ห ตุ ข อ ง ก า รส ง ผ ล ก ร ะทบต อ
ส่ิงแวดลอมในหลายดาน เชน กอใหเกิดปญหา
ขยะ โดยในป พ.ศ. 2543 ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศมีประมาณ 13.8 ลานตัน เปนขยะ
มู ล ฝ อ ย ที่ เ กิ ด  ขึ้ น ใ น เ ข ต เ มื อ ง แ ล ะ
กรุงเทพมหานครรอยละ 56 หรือประมาณ 7.8 
ลานตัน ในจํานวนนี้เปนของเสียบรรจุภัณฑและ
วัสดุเหลือใชที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดถึง
รอยละ 39 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
หรือประมาณ 5.4 ลานตัน ประกอบดวยบรรจุ

ภัณฑใชแลวในประเทศ 2.6 ลานตัน และจาก
การนําเขา 2.8 ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2545) รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการใชสารเคมี
ในกระบวนการผลิต 
 ดวยเหตุนี้ จึงไดนํากระบวนการผลิต
ซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูปมาเปนกรณีศึกษา
วิจัย เพื่อหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยผาน
เครื่องมือวิเคราะหซ่ึงเรียกวา Life Cycle 
Assessment หรือ LCA มาใชประเมินคา
ผลกระทบทางสิ่ งแวดลอมที่ เกิดขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ เนื่องจากกระบวนการทํา LCA เปน
กระบวนการตามหลั กก ารขององค ก ร
มาตรฐานนานาชาติ  ( ISO)1 4 0 4 0   เป น
วิธีการใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
เชิงนโยบาย กลยุทธทางดานการออกแบบเพื่อ
ส่ิงแวดลอม  โดย เปน เครื่ องมือทางด าน
วิทยาศาสตรที่ ใช ในการ เก็บข อมูลและ
วิเคราะหผลในเชิงปริมาณ เพื่อช่ังน้ําหนักและ
จัดอันดับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายในชวง
ชีวิตของผลิตภัณฑ โดยคาดหวังใหเกิดการ
ลดลงของผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มุมมอง
การแกไขทางสิ่งแวดลอม ที่มุงเนนไปตลอด
ทั้งอายุของผลิตภัณฑ นําไปสูการพิจารณาถึง
ที่มาของการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
นํ า ไปสู แ นวท า งก า รแก ป ญห าและลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของกระบวน การ
ผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูปตอไป 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคใน
การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อใหไดคําตอบวา
กระบวนการผลิ ตซองบรรจุ ผ งปรุ ง รส
สําเร็จรูปสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเทาไร 
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แล ะ แสด ง ให เ ห็ นป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ขอ ง
ก ร ะ บ วน ก า ร ผ ลิ ต ที่ ส ง ผ ล ก ร ะ ทบต อ
ส่ิงแวดลอมมากที่ สุด  และประเด็นปญหา
ส่ิงแวดลอมที่ สําคัญที่ เกิดขึ้น  ซ่ึงสามารถ
นําไปใชเปนฐานขอมูลและนําไปสูการลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในชวงการผลิตซอง
บรรจุผงปรุงสําเร็จรูปได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิเคราะหปริมาณผลกระทบตอส่ิงแวด 
ลอมที่เกิดขึ้นของการผลิตซองบรรจุผงปรุง
สําเร็จรูป โดยพิจารณาปญหาส่ิงแวดลอมที่
สําคัญทั้งสิ้น 4 ปญหา ไดแก ปญหาภาวะโลก
รอน (global warming) ปญหาการลดลงของ
โอโซน (ozone depletion) ปญหาภาวะความ
เปนกรด (acidification) และ ปญหาสารอาหาร
ของพืชในน้ําเกินสมดุล (eutrophication) ตาม
หลักการของ ISO 14040:2006 และ ISO 
14044:2006 [1,2] โดยทําการเก็บขอมูลในชวง
การผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป และนํา
ขอมูลบัญชีรายการที่ไดมาทําการเทียบหนวย 
(characterization) โดยวิธี Eco-indicator 95 
เพื่อใหไดขอมูลคาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ในเชิงปริมาณแยกตามปญหาสิ่งแวดลอมทั้ง 4 
ปญหาที่ไดกําหนดไว 
 

ขอบเขตและหนวยท่ีทําการศึกษา 
      งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาและเก็บ
ขอมูลกระบวนการผลิตซองบรรจุผงปรุง
สําเร็จรูป ของโรงงานผลิต บริษัท ไทยเฟคลซิ-

เบิลแพค จํากัด โดยทําการศึกษาซองบรรจุผง
ปรุงรสสําเร็จรูป 1 ซอง น้ําหนัก 0.00482 Kg 
กวาง 135 mm ยาว 187 mm ลักษณะซองผนึก 
3 ดาน เปดดานบน 1 ดาน 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขอบเขตการศึกษา 
 

สมมติฐานในการวิเคราะห 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไมรวมผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมจากเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
ในการผลิตจากแหลงที่มาของวัตถุดิบ การ
ขนสง ขนยาย ไดแก ฟลมพลาสติก สารทํา
ละลาย หมึกพิมพกราเวียรและกาว ไมรวม
กระบวนการบรรจุหีบหอ กระบวนการผลิต
ทุกขั้นตอนไมเกิดการเผาไหม ของเสียที่เปน
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ของเหลวไมสามารถนํากลับมาใชใหมได สวน
ของเสียที่ เปนของแข็ง เชน เศษฟลมมีการ
จําหนายใหผูประกอบการนําไปรีไซเคิลตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 1. กระบวนการผลิตซองบรรจุผงปรงุ
สําเร็จรูป 
     เร่ิมจากนําวัตถุดิบฟลมพลาสติก 
ชนิด polyethylene terephthalate film: PET 
Film ผานเขาระหวางลูกยางและแมพิมพหัว
เพชร (Engraving Cylinder) ผสมหมึกพิมพก
ราเวียรกับสารทําละลาย (Solvent) ตามสูตร
การผลิตใหได เฉดสีตามแบบ  นําวัตถุดิบ
ทั้งหมดเขาสูกระบวนการพิมพภาพบนชั้น
ฟลม (Gravure) ฟลมพลาสติกจะไหลผาน
ระหวางลูกยางกับแมพิมพหัว เพชร  โดย
แมพิมพจะทําหนาที่ถายเทหมึกทําใหเกิดภาพ
ตางๆบนฟลมพลาสติกตามแบบ จากนั้นฟลม
พลาสติกผานการพิมพจะผานเขาเตาเปาลม
รอนเพื่อทําใหเกิดการระเหย แลวจึงมวนเก็บ
ดวยแกนกระดาษตามขนาด  เพื่อนําไปสู
ขั้นตอนการประกบชั้นฟลมพลาสติกตอไป 
 กระบวนการประกบฟลมพลาสติก 
(DRY Laminate Film) โดยพลาสติกชนิดแรก 
คือ PET Film เปนผลิตภัณฑที่ไดจาก
กระบวนการพิ มพฟ ล มพลาสติ ก  ฟ ล ม

พลาสติกชนิดที่ 2 คือ white linear low density 
polyethylene film: W-LLDPE Film โดยนํา
ฟลมพลาสติกทั้ง 2 ชนิดผานเขาระหวางลูก
ยางของเครื่องจักร โดยแบง เปน ลูกยางชุด A 
และลูกยางชุด B ตามลําดับนํากาว (Adhesive) 
ผสมกับสารทําละลาย (Solvent) ตามสูตร
บรรจุลงบนภาชนะ โดยลูกยางชุด A จะทํา
หนาที่ถายเทกาวไปที่ฟลมพลาสติก แลวจึงไป
ประกบกับฟลมอีกชนิดดวยลูกกลิ้งยาง 2 ลูก
ใหญแลวผานเขาเตาเปาลมรอนเพื่อทําใหเกิด
การระเหย แลวจึงมวนเก็บดวยแกนกระดาษ
ตามขนาด เพื่อนําไปสูขั้นตอนการประกอบ
ซองตอไป 
 กระบวนการประกอบซอง  (bag 
making) เร่ิมจากการนําผลิตภัณฑที่ไดจาก
กระบวน การประกบฟลม (3.2) มาผานเขา
เครื่องประกอบซองพลาสติก เครื่องประกอบ
ซองจะพับฟลมเขาหากันแลวจึงลําเลียงผาน
เขาระหวางแทนยางกับแทนความรอน เมื่อได
จังหวะและขนาดตามที่ตองการ แทนความ
รอนจะกดทับไปที่ฟลมพลาสติกทั้ง 3 ดาน คือ 
ดานซาย ขวาและลางของซอง เพื่อทําใหเกิด
รูปแบบผลิตภัณฑ  ซองบรรจุผงปรุ งรส
สําเร็จรูป เปดดานบนซอง 1 ดาน (ปากซอง) 
เพื่อสงใหลูกคานําไปบรรจุสินคาตอไป 
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ภาพที่ 2 บัญชีรายการสิ่งแวดลอมของการผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป 0.00482 Kg (1 ซอง) 
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จากการวิเคราะหบัญชีรายการสิ่งแวดลอม
พบวาขั้นตอนการพิมพฟลมพลาสติก มีการใช
พลังงานสูงถึง 4.66E-04 kW/h คิดเปน 80.90 
% ของการใชพลังงานทั้งหมดในการผลิต 
รองลงมาเปนขั้นตอนการประกบฟลมซึ่งมีการ
ใชพลังงานถึง 7.00E-05 kW/h คิดเปน 12.17 % 

และสุดทายคือขั้นตอนการประกอบซองมีการ
ใชพลังงานอยูที่ 3.99E-05 kW/h คิดเปน 6.93 % 
ของการใชพลังงานทั้งหมดในการผลิตซอง
บรรจุผงปรุงสําเร็จรูป 0.00482 Kg  (1 ซอง) 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 พลังงานที่ใชผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จแยกตามกระบวนการ 

 

ชวงการผลิต พลังงานไฟฟา(kW/h) % 

กระบวนการพิมพภาพบนชั้นฟลม (gravure) 4.66E-04 80.90 

กระบวนการประกบชั้นฟลม  
(dry laminate) 

7.00E-05 12.17 

กระบวนการประกอบซอง (bag making) 3.99E-05 6.93 

รวม 5.76E-04 100 

 
 2 .  ผลการประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  
     ทําการปรับหนวย (Characterization) 
โดยใชวิธี Eco-indicator 95 เทียบความรุนแรง
ดวยหนวยวัดแบบเดี่ยว (Single Score) ในการ
ประเมินผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอม  โดย
พิจารณาปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 4 ปญหา 
ไดแก ปญหาภาวะโลกรอน ปญหาการลดลง
ของโอโซน ปญหาภาวะความเปนกรดและ
ปญหาสารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุล ได
คาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเมื่อพิจารณาโดย
ละเอียดในแตละชวงวัฏจักรพบวา ปริมาณ
ผลกระทบตอ ส่ิ งแวดล อมจากการผลิ ต 
ผลิตภัณฑซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป 0.00482 Kg 

(1 ซอง) ตั้งแตกระบวนการพิมพภาพบนชั้น
ฟลม  กระบวนการประกบชั้นฟลมและ
กระบวนการประกอบซอง รวมแลวสงผลให
เกิดภาวะความเปนกรดมากที่สุด ซ่ึงมีปริมาณ
ที่ 1.75E-05 Pt ปญหาผลกระทบรองลงมาคือ 
ปญหาภาวะโลกรอน ซ่ึงมีปริมาณที่ 8.34E-06 
Pt ปญหาผลกระทบรองลงมาคือ การมี
สารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุลมีปริมาณ
อยูที่ 2.30E-06 Pt ปญหาผลกระทบอับดับ
สุดทายคือ การลดลงของโอโซนมีปริมาณอยูที่ 
4.38E-08 Pt ซ่ึงขั้นตอนที่กอใหเกิดภาวะความ
เปนกรดมากที่สุดไดแก กระบวนการพิมพ
ภาพบนชั้นฟลม (Gravure) โดยมีปริมาณ
เทากับ 9.52E-06 Pt ขั้นตอนที่กอใหเกิดภาวะ
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โลกรอนมากที่สุดไดแก กระบวนการพิมพ
ภาพบนชั้นฟลม (Gravure) โดยมีปริมาณ
เทากับ 4.16E-06 Pt ขั้นตอนที่กอใหเกิด
สารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุลมากที่สุด
ไดแก  กระบวนการพิมพภาพบนชั้นฟลม 

(Gravure) โดยมีปริมาณเทากับ 1.33E-06 Pt 
ขั้นตอนที่กอใหเกิดการลดลงของโอโซนมาก
ที่สุดไดแก กระบวน การพิมพภาพบนชั้นฟลม 
(Gravure) โดยมีปริมาณเทากับ 3.01E-08 Pt 
ดังตารางที่ 3 

 
   ตารางที่ 3 คาผลกระทบสิ่งแวดลอม แยกตามปญหาสิ่งแวดลอมและกระบวนการผลิต 

Impact category Unit Gravure   Dry Laminate Bag Making รวม 

Greenhouse Pt 4.16E-06 2.08E-06 2.10E-06 8.34E-06 

Ozone layer Pt 3.02E-08 6.84E-09 6.86E-09 4.39E-08 

Acidification Pt 9.53E-06 3.98E-06 4.02E-06 1.75E-05 

Eutrophication Pt 1.33E-06 4.84E-07 4.86E-07 2.30E-06 

Total Pt 1.51E-05 6.56E-06 6.61E-06 2.82E-05 

% Total Pt 53.35% 23.24% 23.41%  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวา การผลิตซอง
บรรจุผงปรุงสํ า เร็ จ รูป  สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ดานภาวะความเปนกรดมากที่สุด 
ซ่ึงมีปริมาณรวมสูงถึง 1.75E-05 Pt โดยเฉพาะ
เกิดขึ้นที่ กระบวนการพิมพภาพบนชั้นฟลม 
โดยมีปริมาณเทากับ 9.52E-06 Pt เนื่องจาก
กระบวนการดังกลาว มีสารประ กอบอินทรีย
ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) 
เปนตัวทําละลายวัตถุดิบประเภทหมึกพิมพ 
สารละลายดังกลาวประกอบไปดวย Toluene, 
Ethyl Acetate, Methyl Ethyl Ketone ซ่ึงการ
ผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป 1 ซอง จะมีสาร 
ประกอบอินทรียระเหยอยูประมาณ 25.48 % ซ่ึง

กระบวนการพิมพภาพระบบกราเวียรนั้น จะ
ใชหมึกพิมพเหลวที่มีสารประกอบอินทรีย
ระเหยผสมอยู โดยมีการระเหยไดรวดเร็ว ทํา
หนาที่กระจายไอของหมึกออกจากผิววัสดุ
พิมพ ผานปลองระบายออกสูอากาศ ดังนั้น
ผูผลิตจึงควรพิจารณาทางเลือก การเลือกใช
วัตถุดิบประเภทหมึกพิมพกราเวียรประกอบ
กับสารทําละลาย โดยพิจารณาเลือกใชหมึก
พิ ม พ  ก ร า เ วี ย ร ที่ มี ส ว นป ร ะ ก อบขอ ง
สารประกอบอินทรียระเหยใหนอยที่สุด เชน 
หมึกพิมพกราเวียร ชนิดฐานน้ํา (Water Base) 
ซึ่งปจจุบันมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายทั่ว
โลก คุณสมบัติหลักของหมึกพิมพกราเวียรชนิด
ฐานน้ํา คือ ไมมีสวนผสมของ สารประกอบ
อินทรียระเหย (Volatile Organic Compounds: 
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VOCs) ไมมีสวนผสมของ สารอะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน (Aromatic Hydrocarbons) ที่
เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม สงผลใหการผลิต
ซองบรรจุ ผ งป รุ งสํ า เ ร็ จ รูปสามารถลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลงไดไมนอยกวา 
25.48 % ตามลําดับ 
 งานวิจัยนี้จะเปนขอมูลเพื่อเปนแนว
ทางการตัดสินใจแกผูบริหาร เพื่อนํามาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดตามหลักการของ  ISO 
14040:2006 และ ISO 14044:2006 ที่บรรจุอยู
ในชุดมาตรฐาน ISO14000 มาเพิ่มโอกาสทาง
การคา ดานการผลิตซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป
และก า รลงทุ น เ กี่ ย ว กั บผ ลิ ตภัณฑ รั กษ
ส่ิงแวดลอม กลาวคือ มาตรฐาน ISO 14000 
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
หรือ Environmental Management Systems 
(EMS) ที่ถูกจัดทําขึ้นเพื่อปรับระดับการพัฒนา
ทางด านสิ่ งแวดลอมให เท า เที ยมกันใน 
ระหวางประเทศที่จะทําธุรกิจติดตอกัน ไมวา
จะเปนการทํากิจกรรม ผลิตภัณฑหรือการ
บริการทุกประเภท เพื่อแกปญหามลพิษและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมซึ่งเปนภาระหนาที่ของทุก
ประเทศในโลก มาตรฐานนี้จะกลายเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับการแขงขันในทางธุรกิจ
การคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
เชนเดียวกับมาตรฐาน ISO 9000 ที่ไดกําหนด
ไวกอนหนานี้แลว โดยทําใหผูประกอบการให
ความสําคัญทางดานการตรวจสอบ ปองกัน
ผลกระทบและจัดการดานสิ่งแวดลอมแบบมี
ระเบียบใหสอดคลองกับลักษณะ ของธุรกิจ
และกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ ทั้งยัง

เปนการลดคาใชจายในการกําจัดมลพิษที่ปลาย
ทอ โดยการใชหลักการลดและขจัดมลพิษที่จุด
กําเนิด ตามหลักการควบคุมคุณภาพภายใน
การดําเนินการและการผลิต ลดการเสี่ยงภัย
ของผูทํางานในองคกรและสาธารณชนจาก
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเปนการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจดวยการสรางสัมพันธภาพอัน
ดีงามกับผูบริโภค พรอมทั้งทําใหไดเปรียบ
คูแขงขันที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐานดวย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า ป ริ ม า ณ
ผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอม  จากการผลิต 
ผลิตภัณฑซองบรรจุผงปรุงสําเร็จรูป 0.00482 
กิโลกรัม (1 ซอง) ตั้งแตกระบวนการพิมพภาพ
บนชั้นฟลม กระบวนการประกบชั้นฟลมและ
กระบวนการประกอบซอง รวมแลวสงผลให
เกิดภาวะความเปนกรดมากที่สุด ซ่ึงมีปริมาณ
ที่ 1.75236E-05 Pt ปญหาผลกระทบรองลงมา
คือ  ปญหาภาวะโลกรอน  ซ่ึ งมีป ริมาณที่ 
8.34325E-06 Pt ปญหาผลกระทบรองลงมาคือ 
การมีสารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุลมี
ปริมาณอยูที่ 2.30444E-06Pt ปญหาผลกระทบ
อับดับสุดทายคือ  การลดลงของโอโซนมี
ปริมาณอยูที่ 4.38771E-08Pt ซ่ึงขั้นตอนที่
กอใหเกิดภาวะความเปนกรดมากที่สุดไดแก 
กระบวนการพิมพภาพบนชั้นฟลม (Gravure) 
โดยมีปริมาณเทากับ 9.52583E-06 Pt ขั้นตอน
ที่กอให เกิดภาวะโลกรอนมากที่ สุดไดแก 
กระบวนการพิมพภาพบนชั้นฟลม (Gravure) 
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โดยมีปริมาณเทากับ 4.16272E-06 Pt ขั้นตอน
ที่กอใหเกิดสารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุล
มากที่สุดไดแก กระบวนการพิมพภาพบนชั้น
ฟลม (Gravure) โดยมีปริมาณเทากับ 1.3343E-
06 Pt ขั้นตอนที่กอใหเกิดการลดลงของ
โอโซนมากที่สุดไดแก กระบวนการพิมพภาพ
บนชั้นฟลม (Gravure) โดยมีปริมาณเทากับ 
3.01713E-08 Pt 
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