ระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic)
กระบวนการการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic) ดังแสดงในภาพที่ 1 เปนกระบวนการบรรจุท่ีทั้งภาชนะบรรจุ
และเครื่องดื่มผานการฆาเชื้อ โดยวิธีตางๆเพื่อฆาจุลินทรีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ และบรรจุ
ผลิตภัณฑในสภาพปลอดเชื้อเพื่อปองกันการปนเปอนของจุลินทรีย การผลิตเครื่องดื่มและระหวางการขนสง วิธีการเพื่อ
ฆาเชื้ อ ของภาชนะบรรจุ นั้ น ทํ า ได ห ลายวิ ธี เช น การใช ไอน้ํา รอนการใช ส ารไฮโดรเจนเปอร อ อกไซด (Hydrogen
peroxide) ความเขมขน 30% ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเปนเวลาประมาณ 6-15 วินาที ซึ่งการเลือกวิธีการฆาเชื้อ
ของภาชนะบรรจุนั้น ขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุภาชนะบรรจุเปนหลัก ปจจุบันมีวัสดุหลายชนิดที่สามารถนํามาบรรจุ
แบบปลอดเชื้อได และการบรรจุแบบนี้มีการสูญเสียคุณคาทางอาหารนอยกวาการบรรจุแบบอื่น และสามารถวางขายได
โดยไมตองแชเย็น เครื่องดื่มที่ใชการบรรจุแบบนี้ ไดแก นม และน้ําผลไม เปนตน

ภาพที่ 1 ลักษณะการบรรจุในสภาพปลอดเชื้อซึ่งประกอบดวยบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑและบริเวณการบรรจุที่ปลอดเชื้อ
ที่มา: Robertson (2013)
การบรรจุอาหารโดยระบบปลอดเชื้อ เปนเทคโนโลยีทางการบรรจุอาหารที่สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
และมีโภชนาการสูงขึ้น มีอายุเก็บที่ยาวนานในอุณหภูมิปกติหลักการของระบบปลอดเชื้อตางจากกระบวนสเตอไรซที่ใน
การผลิตกระปอง ถึงแมวาใชหลักการการกําจัดจุลินทรียเหมือนกัน โดยการผลิตอาหารกระปองจะใชความรอนทําลาย
เชื้อจุลินทรียในอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิทเรียบรอย ในขณะที่การบรรจุแบบปลอดเชื้อตองประกอบดวยหลักการ
ทั้ง 3 อยาง คือ
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1. อาหารตองผานการฆาเชื้อดวยวิธีที่เหมาะสม โดยทําใหปลอดเชื้อในระดับ commercialsterilization ซึ่ง
หมายความวาอาหารจะตองไมมีจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดอีกในระหวางการเก็บและการขนสงที่อุณหภูมิปกติ
และปราศจากสารพิษหรือโรคจากจุลินทรีย โดยวิธีการฆาเชื้อจุลินทรียในอาหาร นิยมดวยวิธีใชความรอนโดยตรง ใชกับ
อาหารที่เปนของเหลว และวิธีใชความรอนทางออม ซึ่งความรอนจะไมสัมผัสกับอาหารโดยตรง วิธีนี้สามารถใชกับ
อาหารที่ขนหนืด และมีชิ้นสวนและชิ้นอาหารปะปนอยูได ในปจจุบันมีเทคโนโลยีใหมที่ใชในการฆาเชื้อในอาหาร เชน
การใชคลื่นความถี่วิทยุ ความรอนจากไมโครเวฟ พลังงานจากสนามแมเหล็กไฟฟา หรือการใชรังสียูวี เปนตน
2. ภาชนะตองผานการฆาเชื้อดวยวิธีที่เหมาะสม โดยมีวิธีการฆาเชื้อหลายวิธี เชน การฆาเชื้อดวยความรอน
สารเคมี หรือรังสี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของภาชนะบรรจุ
3. การบรรจุ นั้น กระทํ า ในสภาวะที่ ป ลอดเชื้อจนกวาภาชนะนั้น จะบรรจุและปดผนึกจนเสร็จ สมบูร ณโ ดย
บรรยากาศตองอยูในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งการทําสภาพปลอดเชื้อมี 2 วิธี คือ การใชอากาศรอน หรือการใชรังสียูวี

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระหวางการบรรจุแบบธรรมดาและการบรรจุแบบปลอดเชื้อ
ที่มา: Götz (2014)
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การบรรจุผลิตภัณฑในสภาพแวดลอมที่ปลอดเชื้อ นิยมใชการบรรจุในตูปลอดเชื้อ (ภาพที่ 3) ซึ่งจําเปนตอง
ควบคุมความดันภายในใหสูงกวาความดันภายนอกหรือสภาพแวดลอมปกติเ ล็กนอย เพื่อปองกั นการเคลื่อนที่ของ
อากาศเขาสูภายในบริเวณบรรจุ ซึ่งอาจนําเอาฝุนละอองและจุลินทรียเขาสูบริเวณบรรจุได นอกจากนี้ ยังตองมีการใช
ระบบกรองอากาศที่สามารถกรองเชื้อจุลินทรียไมใหเขาสูบริเวณบรรจุได

ภาพที่ 3 สายการบรรจุแบบปลอดเชื้อ
สมบัติของภาชนะบรรจุที่เหมาะสําหรับการบรรจุแบบปลอดเชื้อ
วัสดุที่ใชในการบรรจุแบบปลอดเชื้อมีหลากหลายทุกชนิด เชน กระดาษ แกว พลาสติก อะลูมิเนียมรวมทั้งวัสดุ
ลามิเนต ภาชนะบรรจุมีหนาที่ปกปองอาหารใหมีความปลอดภัย และชวยยืดอายุการเก็บรักษา ภาชนะบรรจุตองมีการ
คงสภาพและสามารถรักษาสภาวะปลอดเชื้อได ทั้งนี้ภาชนะบรรจุตองมีสมบัติปองกันการซึมผาน (Barrier) ที่ดี ของกาซ
ออกซิเจน ความชื้น แสง และกลิ่น เพื่อชวยรักษาคุณภาพของสินคา การเลือกใชวัสดุเหมาะสมกับการบรรจุแบบปลอด
เชื้อ มีดังนี้คือ
1. วัสดุมีสมบัติปองกันการซึมผานกาซออกซิเจนและไอน้ําไดดีมาก
2. วัสดุที่ใชจะตองไมทําปฏิกิริยากับอาหารหรือผลิตภัณฑภายใตสภาวะการบรรจุแบบปลอดเชื้อ เชน การ
เปลี่ยนแปลงสีหรือกลิ่นของอาหาร และภาชนะบรรจุตองไมเกิดการเสียรูป มีการคงสภาพทางกายภาพในระหวางการ
บรรจุ เพราะถาเลือกวัสดุหรือภาชนะบรรจุที่ไมเหมาะสม จะทําใหภาชนะบรรจุไมสามารถรักษาสภาวะปลอดเชื้อได
3. ภาชนะบรรจุมีสมบัติปองกันความชื้น แสง และกลิ่น เพื่อชวยรักษาคุณภาพของอาหาร เชน ปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การเปลี่ยนสี เปนตน
4. ภาชนะบรรจุตองมีความแข็ งแรง เพื่อปองกัน ความเสี ยหายที่ เกิดขึ้น ในระหวางการขนสง เชน การตก
กระแทก เปนตน
รูปแบบของภาชนะบรรจุสําหรับการบรรจุแบบปลอดเชื้อ
ลักษณะบรรจุภัณฑสําหรับการบรรจุแบบปลอดเชื้อจะมีความหลากหลายมากกวาการบรรจุขณะรอน
เนื่องจากบรรจุภัณฑไมจําเปนตองทนทานตออุณหภูมิสูงเชนเดียวกับการบรรจุขณะรอน ทําใหเพิ่มความหลากหลาย
ของการใชวัสดุและการออกแบบบรรจุภัณฑ (ภาพที่ 3) ซึ่งแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้
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1. carton เปนภาชนะบรรจุผลิตจากวัสดุหลายชั้น เชน PE/Paper/Al โครงสรางของวัสดุจะแตกตางไปตาม
ชนิดและอายุการเก็บรักษาของอาหาร นิยมขั้นรูปในเครื่องบรรจุ ซึ่งวัสดุจะถูกสงมาเปนมวนจากโรงงานผูผลิต รูปแบบ
ที่เปนที่รูจักกันทั่วไป คือ Tetra Pak
2.กระปองโลหะ นิยทใชเปนกระปองแบบ Tinplate หรือเปนกระปองที่มาจากวัสดุคอมโพสิตของพลาสติก
อะลูมิเนียมฟอยซ และกระดาษ
3.ขวด ซึ่งสามารถทํามาจากพลาสติก PP, HDPE หรือแกวก็ได แตแกวไมเปนที่นิยมแลว เพราะมีความแตกหัก
ไดงายในระหวางกระบวนการ
4.ถุ ง พลาสติ ก (ﬂexible pouches) ที่ มีก ารลามิ เ นตร ว มกั บ LDPE/EVOH นิ ย มใช บ รรจุ เ ครื่ อ งดื่ ม สํ า หรั บ
อาหารนิยมบรรจุอาหารที่มีชิ้นเล็กๆ เชน โจก ซุปขน เปนตน
5.ถาดพลาสติก (thermoformed plastic containers) สามารถบรรจุไดทั้งอาหารที่เปนของเหลวและของ
ผสม สวนใหญทํามาจากพลาสติก PP แลวลามิเนตกับพลาสติกอยางอื่น เชน EVOH

ภาพที่ 3 ความหลากหลายของบรรจุภัณฑที่บรรจุแบบปลอดเชื้อ
ที่มา: http://edit.tetrapak.com/packages/aseptic-packages
นอกจากนี้ยังมี การบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (cold aseptic filling) เปนการบรรจุเครื่องดื่มที่ผานความรอนสูง
อุณหภูมิประมาณ 137 องศาเซลเซียส ระยะเวลาสั้นประมาณ 4 วินาที เพื่อฆาจุลินทรีย จากนั้นลดอุณหภูมิเครื่องดื่ม
ใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิ กอนบรรจุเครื่องดื่มใสในภาชนะบรรจุที่ผานการฆาเชื้อมาแลวเมื่อบรรจุเสร็จทําการปดฝาและ
ลดอุณหภูมิลงเพื่อใหเกิดสภาวะสุญญากาศภายในภาชนะบรรจุ
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