
 “ทีม The Victor” นายภัทรชัย ลายนาคขด 
และ น.ส. ภาวินี พิงไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 2 รางวัล
ชนะเลิศ จากผลงาน “BUGSGUARD : สารเคลือบ
ผวิบรรจภัุณฑ์ส�าหรับป้องกนัแมลง” ในการประกวด
โครงการ “SCGP Packaging Speak Out 2021... 
ส่งเสียง เปลี่ยนโลก ด้วย Packaging” ประเภท 
Packaging Solutions จดัโดย บรษิทั เอสซจี ีแพค
เกจจิง้ จ�ากดั (มหาชน) หรอื SCGP ซึง่มผีลงานจาก
ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดจ�านวนกว่า 400 ผลงาน 
ผ่าน Virtual Event
 นายภทัรชยั ลายนาคขด “น้องโอม” และ น.ส. ภาวนิี  
พิงไทย “น้องโฟร์ท” เล่าถงึผลงานทีน่�าเสนอในครัง้นี้  
ว่า BUGSGUARD : สารเคลอืบผวิบรรจภุณัฑ์ส�าหรบั 
ป้องกันแมลง เป็น 1 ใน 10 ผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบ 
ชิงชนะเลิศ และได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ  
ให้ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Packaging 
Solutions เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

  รางวลั The Best of the Packaging Solutions  
Challenge รับเงินรางวัล 80,000 บาท
  รางวลั The Final Popular Vote รบัเงนิรางวลั  
10,000 บาท 
  รวมเป็นเงนิรางวัลทีไ่ด้รบัทัง้สิน้ 90,000 บาท  
พร้อมได้สิทธ์ิในการเข้าฝึกงานกับ บริษัท 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) SCGP 
Internship Program อีกด้วย 

 BUGSGUARD สารเคลอืบผวิบรรจภุณัฑ์ส�าหรบั 
ป้องกันแมลง มาจากแนวคดิ เพือ่ลดการใช้ยาฆ่าแมลง  
ซึง่ก่อเกดิอนัตรายและการปนเป้ือนสารเคมใีนอาหาร  
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“BUGSGUARD” สารเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ส�าหรับป้องกันแมลง 

คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ SCGP Packaging Speak Out 2021

หรือในร่างกาย และเพื่อมีความปลอดภัยต่อ คน 
และสตัว์เลีย้ง ประกอบด้วยสารจากธรรมชาต ิ2 ชนดิ  
ได้แก่            
 สารไพรทีรนิส์ สกดัจากดอกไพรทีรัม จะออกฤทธิ ์
เมื่อมีแมลงมาสัมผัส โดยสารชนิดนี้จะเข้าไปท�าลาย
ระบบประสาทของแมลง และท�าให้แมลงตายไปในทีส่ดุ
 น�้ามันหอมระเหย สกัดจากสมุนไพรไทยซ่ึงจะ
ส่งกลิ่น เพื่อไล่และก�าจัดแมลง โดยใช้นวัตกรรม 
ENCAPSULATION ท�าให้กลิน่ของน�า้มนัหอมระเหย  
ปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ และใช้งานได้นานขึ้น 
นอกจากน้ี น�้ามันหอมระเหย ยังมีคุณสมบัติช่วย
ยับยั้งการ เจริญเติบโตของแบคทีเรียอีกด้วย
 BUGSGUARD สะดวกต่อการใช้งาน สามารถ
น�าไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย
น�าไปเคลือบลงบนแผ่นฟิล์ม ส�าหรับคลุมผลผลิต
ทางการเกษตรต่าง ๆ ในโกดัง หรือท�าการเคลือบ
ลงบนพลาสติก แล้วน�ามาสานเป็นถุง เป็นกระสอบ 
ใส่ข้าว ส�าหรับป้องกันมด มอด และแมลงอื่น ๆ หรือ
จะท�าเป็นแผ่นพลาสติกส�าหรับคลุม แปลงผักใน 
ฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้เช่นกัน          
 นอกจากนี้ ยังสามารถน�าไปปรับใช้กับผู้บริโภค
ได้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ น�ามาเคลือบลงบนฟู้ดแร้ป
ถนอมอาหาร (ฟิล์มยืดถนอมอาหาร) เพื่อป้องกัน
มดและแมลงหวี ่น�าไปเคลอืบลงบนผวิถงุขนม ส�าหรบั
เก็บไว้รับประทานหลาย ๆ ครั้งเพื่อป้องกันแมลง 
ในกรณีที่ยังทานไม่หมดแล้วไม่ได้ใส่กล่องพลาสติก 
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ฉบับที่ 56 : 17 ธันวาคม 2564

อาจารย์เจนณัช สดไสย์  รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

เกบ็ไว้ โดยทีเ่ราไม่ต้องกงัวลเรือ่งกลิน่รบกวน เพราะว่า 
ในทางเทคนิคสามารถแก้ไขได้ หรือจะเคลือบลงบน 
แผ่นฟิล์ม เพือ่คลมุแผงขายอาหารในตลาดสด ส�าหรบั 
ป้องกันปัญหาแมลงวันตอมและวางไข่ก็สามารถ
ท�าได้เช่นกัน 

 จุดเด่นของ BUGSGUARD 
 1. สามารถใช้งานได้กับหลากหลายบรรจุภัณฑ์
 2. เป็นมิตรต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
 3. ไม่ทิ้งสารตกค้าง และไม่เป็นอันตราย
 4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการใช้
  ยาฆ่าแมลง
 5. เป็น Active packaging

 น.ส. ภาวนิ ี“น้องโฟร์ท” กล่าวถงึความรูส้กึทีไ่ด้
รับรางวัลในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ความคิดของ
เราเป็นที่ยอมรับ และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ต่อไป 
 ด้าน ภัทรชัย “น้องโอม” กล่าวเพิ่มเติม ว่า รู้สึก
ท้าทาย ได้ลองท�าอะไรใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยท�ามาก่อน  
เป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นทักษะท่ีดีต่ออนาคต 
ในการท�างาน
 การประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานในรายวิชา 
Packaging Design โดย ภาวนีิ เป็นผูน้�าเสนอผลงาน 
ผ่าน Virtual Event ส่วน ภัทรชัย เป็นผู้จัดท�าสไลด ์ 
โดยม ีอาจารย์เจนณัช สดไสย์ เป็นทีอ่าจารย์ทีป่รกึษา  
ร่วมกับ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต เป็นผู้ให ้
ค�าปรึกษาเพิ่มเติม ที่ผ ่านมานิสิตของภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการประกวดในเวทนีี้  
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 


