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นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. โชว์ ไอเดียสุดสร้างสรรค์
“BUGSGUARD” สารเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับป้องกันแมลง
คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ SCGP Packaging Speak Out 2021
“ทีม The Victor” นายภัทรชัย ลายนาคขด
และ น.ส. ภาวินี พิงไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 2 รางวัล
ชนะเลิศ จากผลงาน “BUGSGUARD : สารเคลือบ
ผิวบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับป้องกันแมลง” ในการประกวด
โครงการ “SCGP Packaging Speak Out 2021...
ส่งเสียง เปลี่ยนโลก ด้วย Packaging” ประเภท
Packaging Solutions จัดโดย บริษทั เอสซีจี แพค
เกจจิง้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ซึง่ มีผลงานจาก
ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดจ�ำนวนกว่า 400 ผลงาน
ผ่าน Virtual Event
นายภัทรชัย ลายนาคขด “น้องโอม” และ น.ส. ภาวินี
พิงไทย “น้องโฟร์ท” เล่าถึงผลงานทีน่ ำ� เสนอในครัง้ นี้
ว่า BUGSGUARD : สารเคลือบผิวบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับ
ป้องกันแมลง เป็น 1 ใน 10 ผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศ และได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ
ให้ ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Packaging
Solutions เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
รางวัล The Best of the Packaging Solutions
Challenge รับเงินรางวัล 80,000 บาท
		 รางวัล The Final Popular Vote รับเงินรางวัล
10,000 บาท
		 รวมเป็นเงินรางวัลทีไ่ ด้รบั ทัง้ สิน้ 90,000 บาท
พร้ อ มได้ สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ฝึ ก งานกั บ บริ ษั ท
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) SCGP
Internship Program อีกด้วย
BUGSGUARD สารเคลือบผิวบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับ
ป้องกันแมลง มาจากแนวคิด เพือ่ ลดการใช้ยาฆ่าแมลง
ซึง่ ก่อเกิดอันตรายและการปนเปือ้ นสารเคมีในอาหาร

หรือในร่างกาย และเพื่อมีความปลอดภัยต่อ คน
และสัตว์เลีย้ ง ประกอบด้วยสารจากธรรมชาติ 2 ชนิด
ได้แก่
สารไพรีทรินส์ สกัดจากดอกไพรีทรัม จะออกฤทธิ์
เมื่อมีแมลงมาสัมผัส โดยสารชนิดนี้จะเข้าไปท�ำลาย
ระบบประสาทของแมลง และท�ำให้แมลงตายไปในทีส่ ดุ
น�้ำมันหอมระเหย สกัดจากสมุนไพรไทยซึ่งจะ
ส่งกลิ่น เพื่อไล่และก�ำจัดแมลง โดยใช้นวัตกรรม
ENCAPSULATION ท�ำให้กลิน่ ของน�ำ้ มันหอมระเหย
ปล่ อ ยออกมาอย่ า งช้ า ๆ และใช้ ง านได้ น านขึ้ น
นอกจากนี้ น�้ำมันหอมระเหย ยังมีคุณสมบัติช่วย
ยับยั้งการ เจริญเติบโตของแบคทีเรียอีกด้วย
BUGSGUARD สะดวกต่อการใช้งาน สามารถ
น�ำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย
น�ำไปเคลือบลงบนแผ่นฟิล์ม ส�ำหรับคลุมผลผลิต
ทางการเกษตรต่าง ๆ ในโกดัง หรือท�ำการเคลือบ
ลงบนพลาสติก แล้วน�ำมาสานเป็นถุง เป็นกระสอบ
ใส่ข้าว ส�ำหรับป้องกันมด มอด และแมลงอื่น ๆ หรือ
จะท�ำเป็นแผ่นพลาสติกส�ำหรับคลุม แปลงผักใน
ฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำไปปรับใช้กับผู้บริโภค
ได้ในชีวิตประจ�ำวัน อาทิ น�ำมาเคลือบลงบนฟู้ดแร้ป
ถนอมอาหาร (ฟิล์มยืดถนอมอาหาร) เพื่อป้องกัน
มดและแมลงหวี่ น�ำไปเคลือบลงบนผิวถุงขนม ส�ำหรับ
เก็บไว้รับประทานหลาย ๆ ครั้งเพื่อป้องกันแมลง
ในกรณีที่ยังทานไม่หมดแล้วไม่ได้ใส่กล่องพลาสติก

อาจารย์เจนณัช สดไสย์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

เก็บไว้ โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งกลิน่ รบกวน เพราะว่า
ในทางเทคนิคสามารถแก้ไขได้ หรือจะเคลือบลงบน
แผ่นฟิลม์ เพือ่ คลุมแผงขายอาหารในตลาดสด ส�ำหรับ
ป้องกันปัญหาแมลงวันตอมและวางไข่ก็สามารถ
ท�ำได้เช่นกัน
จุดเด่นของ BUGSGUARD
1. สามารถใช้งานได้กับหลากหลายบรรจุภัณฑ์
2. เป็นมิตรต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ทิ้งสารตกค้าง และไม่เป็นอันตราย
4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการใช้
		 ยาฆ่าแมลง
5. เป็น Active packaging
น.ส. ภาวินี “น้องโฟร์ท” กล่าวถึงความรูส้ กึ ทีไ่ ด้
รับรางวัลในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ความคิดของ
เราเป็นที่ยอมรับ และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ต่อไป
ด้าน ภัทรชัย “น้องโอม” กล่าวเพิ่มเติม ว่า รู้สึก
ท้าทาย ได้ลองท�ำอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท�ำมาก่อน
เป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นทักษะที่ดีต่ออนาคต
ในการท�ำงาน
การประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานในรายวิชา
Packaging Design โดย ภาวินี เป็นผูน้ ำ� เสนอผลงาน
ผ่าน Virtual Event ส่วน ภัทรชัย เป็นผู้จัดท�ำสไลด์
โดยมี อาจารย์เจนณัช สดไสย์ เป็นทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษา
ร่วมกับ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต เป็นผู้ให้
ค� ำ ปรึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ที่ ผ ่ า นมานิ สิ ต ของภาควิ ช า
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการประกวดในเวทีนี้
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

