บรรจุภณ
ั ฑ์ อาหารพร้ อมรับประทานที่ใช้ กบั ไมโครเวฟ
อาหารสําเร็ จรู ปพร้ อมรับประทาน (Ready to eat food) มีท้ งั ชนิ ดเปิ ดรับประทานได้ทนั ที และชนิ ดที่ ตอ้ ง
นํามาอุ่นร้อนก่อนรับประทาน ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ นอาหารแช่เย็น (Chilled ready to eat food) และอาหารแช่แข็ง
(Frozen ready to eat food) วัสดุบรรจุภณั ฑ์ที่สามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้ คือ แก้ว เซรามิก กระดาษ พลาสติก สําหรับ
โลหะ เช่น อะลูมิเนี ยม นั้นไม่สามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้ เนื่องจากชิ้นส่ วนโลหะสามารถสะท้อนคลื่นไมโครเวฟทํา
ให้เกิ ดประกายไฟ (Arcing effect) จนอาจเกิดอัคคีภยั ส่ วนแก้วและเซรามิกนั้นมีน้ าํ หนักมากและแตกหักง่ายจึงไม่
นิยมนํามาทําบรรจุภณั ฑ์สาํ หรับบรรจุอาหารพร้อมรับประทานเพื่อจําหน่าย บรรจุภณั ฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่
ใช้กบั ไมโครเวฟในท้องตลาดแบ่งออกเป็ น กล่อง ซอง ถ้วย และถาด
• กล่องกระดาษสําหรับอาหารพร้อมรับประทานที่ใช้กบั ไมโครเวฟ
มีท้ งั ชนิดที่ผลิตจากกระดาษแข็งและเยือ่ กระดาษขึ้นรู ป ซึ่ งมีการเคลือบพลาสติกหากต้องใช้สัมผัสกับอาหาร
โดยตรง และเพื่อป้ องกันนํ้าและไขมันจากอาหารที่จะทําให้กล่องเสี ยรู ปทรง พลาสติกที่นาํ มาเคลือบได้แก่ พอลิเอ
ทิลีน (Polyethylene, PE) ซึ่ งมีราคาถูก พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET) ซึ่ งทนอุณหภูมิ
สู งกว่าได้ถึง 200 องศาเซลเซี ยส เมทิลเพนเทนโคพอลิเมอร์ (4-Methyl Pentane-1 copolymer, TPX) ซึ่ งทนอุณหภูมิ
สู งและช่วยให้อาหารมีผวิ กรอบเกรี ยม วัสดุเหล่านี้ยงั สามารถนําไปขึ้นรู ปเป็ น ถ้วยหรื อถาดได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยัง
มีการใช้ถุงหรื อซองเป็ นบรรจุภณั ฑ์ปฐมภูมิที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง แล้วใช้กล่องกระดาษทั้งชนิดกระดาษแข็ง
อาร์ ตมันและกระดาษเทาขาวเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทุติยภูมิ

รู ปที่ 1 ถุงตั้งได้มีซิปและหูห้ื วสําหรับอาหารบริ โภคพร้อมรับประทานที่ใช้กบั ไมโครเวฟจาก PP
ที่มา: Steeman (2015)
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• ถุงหรื อซองพลาสติกสําหรับอาหารบริ โภคพร้อมรับประทานที่ใช้กบั ไมโครเวฟ
ผลิตจากวัสดุ เช่น กระดาษ กระดาษเคลือบพลาสติก พลาสติกจาก PE ที่มีราคาถูก พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE) ซึ่งสามารถใช้กบั อาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็นได้ หรื ออาจจะมี
การใช้ร่วมกับ เอทิลีนกับไวนิลแอลกอฮอล์ (Ethylene Vinyl alcohol, EVOH) เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
ด้วยคุณสมบัติป้องการการซึ มผ่านของก๊าซออกซิ เจนได้ดี PETประกบร่ วมกับ LDPE ซึ่ง PET/LDPE เป็ นฟิ ล์มที่มี
ความแข็งตึง การพิมพ์ดา้ นในของ PET จะช่วยป้ องกันรอยขูดขีดและเสี ยดสี ที่จะทําให้ขอ้ มูลบนฉลากหลุดลอก และ
สามารถทนอุณหภูมิได้สูงกว่าการใช้ PE ชั้นเดี่ยว โดยอาหารนั้นจะต้องไม่มีจุดสะสมความร้อนที่ทาํ ให้พลาสติก
หลอมละลายหรื อสลายตัวและขึ้นกับชนิดของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์

รู ปที่ 2 ถาดสําหรับอาหารบริ โภคพร้อมรับประทานที่ใช้กบั ไมโครเวฟจาก PP และฝาจาก rPET
ที่สามารถป้ องกันการเกิดหยดนํ้าขณะแช่เย็น
ที่มา: Romanik (2015)
• ถ้วยหรื อถาดสําหรับอาหารบริ โภคพร้อมรับประทานที่ใช้กบั ไมโครเวฟ
ผลิตจากพลาสติกชั้นเดียวเช่น PE พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสู ง (High Density Polyethylene, HDPE) ซึ่ง
สามารถใช้กบั อาหารที่มีไขมันและนํ้ามันสู ง อาหารแช่แข็ง อาหารที่อุ่นแล้วเกิดไอนํ้า และอาหารที่มีจุดสะสมความ
ร้อน แต่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุ ดประมาณ 90 องศาเซลเซี ยส พอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ประกบ
ร่ วมกับ คริ สตัลไลน์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Crystallized Polyethylene Terephthalate, CPET) สามารถใช้บรรจุ
ร้อนและใช้กบั ไมโครเวฟได้แต่มีราคาสู ง นอกจากนี้ยงั ผลิตมาจากการอัดรี ด (Coextrusion) พลาสติกหลายชั้น เช่น
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PP/EVOH/PP สามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้ ป้ องกันการซึ มผ่านของก๊าซออกซิ เจนได้ดี แต่ไม่สามารถใช้บรรจุอาหาร
ร้อนได้และมีราคาสู ง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ าํ ได้ แต่ราคาแพง ได้แก่
1. พอลิอีเทอร์ อิไมด์ (Polyetherimide, PEI) มีชื่อทางการค้าว่า Ultem (General Electric Plastics) ทนอุณหภูมิ
สู งประมาณ 170 องศาเซลเซี ยส ทนการกัดกร่ อนจากสารเคมีได้ดี เข้าเครื่ องล้างจานได้ ใช้เป็ นภาชนะในสายการบิน
และโรงพยาบาล
2. พอลิคาร์ บอเนต (Polycarbonate, PC) ซึ่งทนอุณหภูมิสูงประมาณ 200 องศาเซลเซี ยส เหนียว ทนทาน มัก
ใช้ผลิตเป็ นภาชนะที่ใช้ซ้ าํ ได้
สําหรับฝาที่ใช้ปิดถ้วยหรื อถาดนั้นอาจจะอยูใ่ นรู ปของฟิ ล์มหรื อฝาครอบจากวัสดุคอมโพสิ ต เช่น PET/CPP
OPP/CPP PET/PE/EVA และฝาครอบจากพอลิสไตรี น (Polystyrene, PS) เป็ นต้น แต่เนื่องจาก PS ทนอุณหภูมิได้ไม่
เกิน 80 องศาเซลเซี ยส จึงมีการนําผสมกับพอลิฟินิลีนออกไซด์ (Polyphenylene oxide, PPO) เพื่อให้ทนอุณหภูมิได้
สู งขึ้นประมาณ 100 องศาเซลเซี ยส
ทั้งนี้การเลือกใช้ชนิ ดวัสดุสาํ หรับภาชนะบรรจุ ฝาครอบสําหรับบรรจุภณั ฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่ใช้กบั
ไมโครเวฟขึ้นกับ
 ชนิดของผลิตภัณฑ์
 กระบวนการบรรจุ
 อายุการเก็บของสิ นค้า
 อุณหภูมิการใช้งานของผลิตภัณฑ์รวมบรรจุภณั ฑ์ ตั้งแต่บรรจุไปจนถึงอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ
หากฝาที่ใช้ครอบอาหารไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ เช่น มีวสั ดุท่ีเป็ นโลหะเป็ นองค์ประกอบ ไม่มี
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามารถในเข้าไมโครเวฟได้ ก่อนนําไปอุ่นก็ควรจะลอกฝาออกแล้วครอบด้วยวัสดุที่เข้า
ไมโครเวฟได้ชนิดก่อนเพื่อความปลอดภัย
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รู ปที่ 3 ตัวอย่างซัสเซฟเตอร์ บนบรรจุภณั ฑ์อาหารที่ใช้กบั ไมโครเวฟ
ที่มา: http://www.gamamicrowave.com/sheet7.html
• ซัสเซฟเตอร์ (Susceptor) เทคโนโลยีสาํ หรับบรรจุภณั ฑ์ท่ีใช้กบั ไมโครเวฟ
ซัสเซฟเตอร์ เป็ นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กาํ ลังเข้ามามีบทบาทต่อบรรจุภณั ฑ์อาหารที่ใช้กบั ไมโครเวฟ
โดยเป็ นอุปกรณ์เสริ มในบรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร ทําหน้าดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟขณะอุ่นร้อน แล้วแผ่
ความร้อนออกมายังผิวของอาหาร ช่วยทําให้อาหารนั้นกรอบ เกรี ยมและมีสีน้ าํ ตาลเข้มขึ้น ซัสเซฟเตอร์ประ
กอบไปด้วยวัสดุหลัก 4 อย่าง ได้แก่
 พื้นผิวที่รับและแผ่ความร้อน (heating surface) นิยมใช้พอลิเอสเตอร์ เช่น PET
 ชั้นโลหะบาง (thin metal layer) ซึ่งเป็ นวัสดุที่อาบไออะลูมิเนียม
 วัสดุรองรับ (substrate) เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง และฟิ ล์ม PET
 โดยมีตวั เชื่อมประสาน (adhesive) ทําหน้าที่เชื่ อมระหว่างชั้น
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