ฝาสําหรับบรรจุภัณฑอาหารประเภทแกวและพลาสติก
ฝาเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการปดผนึกบรรจุภัณฑอาหาร ซึ่งชวยปองกันการปนเปอนภายหลังการบรรจุ และ
ปองกันการซึมผานของไอน้ํา แกส และสารใหกลิ่นเขาและออกจากภาชนะบรรจุ การออกแบบและเลือกใชฝา รวมถึงระบบการ
ปดฝาในสายการบรรจุที่ไมเหมาะสมจึงสงผลใหเกิดการเสื่อมเสีย และทําใหอาหารมีอายุการเก็บรักษาสั้นลง คุณสมบัติที่สําคัญ
ของฝาสําหรับบรรจุภัณฑคงรูป เชน แกวและพลาสติกจึงมีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ฝาจะตองปดผนึกบรรจุภัณฑไดสนิทเพื่อปองกันไมใหมีการถายเทของแข็ง ของเหลว หรือแกสจากทั้งภายนอกเขาสู
บรรจุภัณฑ เชน กลิ่นไมพึงประสงค แกสออกซิเจนจากบรรยากาศ เชื้อจุลินทรีย ฯลฯ รวมถึง ปองกันการสูญเสียองคประกอบ
ตางๆจากภายในบรรจุภัณฑ เชน แกสคารบอนไดออกไซดในบรรจุภัณฑเครื่องดื่ม เปนตน
2. อํานวยความสะดวกตอผูบริโภคในการใชงาน เชน ฝาเปดและปดกลับคืนไดงา ย สําหรับการใชซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง
เชน ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ฝาที่มีรูเปดสําหรับการใชงาน เชน บรรจุภัณฑซอส เปนตน
3. ฝาสามารถบงชี้ไดวาบรรจุภัณฑนั้นยังไมเคยเปดใชงาน (temper evident) เพื่อใหผูบริโภคเชื่อมั่นถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคาอาหาร
วัสดุที่ใชผลิตฝาสําหรับบรรจุภัณฑแกวและพลาสติกคงรูปแสดงดังภาพที่ 1 ไดแก โลหะ พลาสติกและวัสดุผสมหรือ
คอมพอสิท (composite) ระหวางโลหะพลาสติก

ภาพที่ 1 ประเภทของวัสดุที่ใชเปนฝาสําหรับบรจุภัณฑอาหารประเภทแกวและพลาสติกคงรูป
ที่มา: http://www.thriftyfun.com/tf/Green_Living/Reusing/Uses-for-Plastic-Bottle-Caps.html
http://www.crowncork.com/closures-capping
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ภาพที่ 2 ลักษณะของฝาที่ใชในการปดผนึกบรรจุภัณฑแบบตางๆ
ที่มา http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=74435
การออกแบบโครงสร างของฝาในการปด ผนึกขึ้นอยูกับ ลักษณะปากของภาชนะบรรจุ และระบบการปด ผนึก ซึ่ ง
แบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้
1. ฝาจีบ (crown cap)
ฝาจีบสวนมากทําจากแผนเหล็กเคลือบดีบุก โดยรอบของฝาจะมีจํานวนจีบอยู 21 จีบ มีการใชขนาด 26
มิลลิเมตรเปนขนาดมาตรฐาน ซึง่ การเปดออกจําเปนตองมีอุปกรณในการเปด ในปจจุบันมีการคิดคนฝาแบบบิดที่
สามารถเปดออกไดดวยมือ (ภาพที่ 3 )

ภาพที่ 3 ฝาจีบแบบเปดงายดวยมือ
ที่มา: http://www.yankodesign.com/2011/06/28/better-than-an-opener/
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2. ฝาเกลียว
หรือจะเรียกวาฝาเกลียวตลอด(continuous thread closure)ฝาจะมีการขึ้นเกลียวกอน ซึ่งเกลียว
บนฝาจะตองเขากันกับเกลียวบนปากขวด วัสดุที่ใชมีทั้งที่เปนพลาสติกและที่เปนโลหะ นิยมใชกับบรรจุภัณฑ
ที่เปนของเหลว เชน น้ําดื่ม น้ําผลไม

ภาพที่ 4 ฝาเกลียว
ที่มา: http://www.asiaengineeringpac.co.th
http://www.dbale.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=185135
3. ฝาเกลียวรีด (Roll-on cap)
ผลิตมาจากอลูมิเนียม ซึ่งฝาจะมีขนาดที่หลากหลาย (18-38 มิลลิเมตร) โดยฝาที่ขึ้นรูปมาตอนแรกจะเปนฝา
ที่ไมมีเกลียว จะครอบลงบนปากของภาชนะ และรีดใหเปนรูปทรงเดียวกับปากภาชนะ ฝาชนิดนี้เมื่อเปดออกจะ
มีการขาดออกจากกันของเกลียว เพื่อแสดงใหผูบริโภคทราบวาภาชนะไมมีการเปดใชงานมากอน

ภาพที่ 5 ฝาเกลียวรีด
ที่มา: http://bangalore.all.biz/roll-on-pilfer-proof-caps-g616930#.VoqNSfl97IU

4. จุกคอรก
จุกคอรกแบบดั้งเดิมผลิตจากแกนไมโอค เปนพืชพื้นเมืองของยุโปตะวันตกเฉียงใตและแอฟริกาตะวันตกเฉียง
เหนือ เปนวัสดุที่มีความหนาแนนสูง มีความยืดหยุน แกส และไอน้ําซึมผานไดนอย และนําความรอนต่ํา จึงนิยม
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นํามาปดผนึกบรรจุภัณฑจากแกว เชน ไวนและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล แตฝาประเภทนี้อาจมีการปนเปอนจาก
จุกคอรกสูผลิตภัณฑจึงมีการปรับปรุง เชน การฟอกสี หรือการใชเมมเบรนพอลิเมอรรวมถึงการเคลือบผิวตางๆ
และเพื่อตอบสนองตอการใชงาน จึงมีการพัฒนาจุกคอรกสังเคราะห โดยแบงออกเปน 2 ชนิดคือชนิดที่ทําจาก
เศษไมโอคผสมกับกาวแลวขึ้นรูปดวยวิธีใชแมพิมพหรือวิธีการอัดขึ้นรูป ( extrusion) และชนิดที่ผลิตจากวัสดุ
พลาสติก เชน เทอรโมพลาสติก (sytrene-butadiene-styrene) ทั้งนี้จะผานการอัดและการฉีดขึ้นรูป
16

ภาพ
ที่ 6 ลักษณะของจุกคอรกชนิดตางๆ
ที่มา: http://www.iopp.org/files/public/GardnerVaTechWineClosures.pdf
5. ฝาลัก
ฝาชนิดนี้สามารถเปดออกไดโดยไมตองใชเครื่องมือ และสามารถปดกลับได โดยจะมีเกลียวอยาง
นอย 3-6 เกลียว และลิ้นยื่นจากขอบดานใน เพื่อยึดกับเกลียวดานใน ภายในฝาจะมีแผนรองเปนพลาสติซอล
เมื่อทําการเปดจึงบิดเพื่อใหลิ้นนั้นหลุดออกจากเกลียว จึงเปนการบิดเพียง 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 6 ของรอบ

ภาพที่ 7 ฝาลัก
ที่มา: http://www.rcithailand.com/category/lugcap.html
6. ฝา press-on twist-off cap
สวนใหญนิยมใชฝาประเภทนี้กับอาหารทารก มีลักษณะเปนฝาเกลียว โดยมีพลาสติกซอลเปนปะเก็นอยู
บริเวณขอบดานนอกและสวนโคงของฝา เมื่อไดรับความรอนปะเก็นจะเกิดการขยายตัวทําใหการปดผนึกแนน
มากขึ้น และทําใหเกิดสภาวะสุญญากาศ
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ภาพที่ 8 ตัวอยางฝา press-on twist-off cap
ที่มา: http://www.azaquar.com/en/doc/capping-glass-jars
7. ฝา pry-off
ใชอยางแพรหลายกับผลิตภัณฑที่ตองฆาเชื้อ ฝาประกอบดวยปะเก็นยางซึ่งจะอยูใตสวนโคงของฝา และทําให
เกิดสุญญากาศโดยอาศัยแรงเสียดทานของปะเก็นยางที่อยูดานขางของฝาภาชนะ ใชวิธีการกดฝาลงเพื่อปดผนึก
ฝาชนิดนี้ตองใชเครื่องมือในการเปด เชน ฝากระปองนมผงสําหรับเด็ก

ภาพที่ 9 ตัวอยางฝา pry-off
ที่มา: http://mckernan.com/store/METAL-LIDS-ROUND-3-1-2-DIA-PRY-OFF-FINISH-SEE-MX-28039-FORMATCHING-TIN-54478.html
นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบฝาสําหรับการปดผนึกประเภทอื่นๆ เชน ฝา flip-top press-on ซึ่งใชกับผลิตภัณฑ
น้ํามันบริโภค น้ําสมสายชู และซอส เปนตน ซึ่งตองมีการดึงฝาพลาสติกชั้นในออกกอนการใชงาน (ภาพที่ 10) ฝารูปทรงหยดน้ํา
เพื่อใหงายตอการเปดมากขึ้น (ภาพที่ 11a) ฝาที่สามารถเตือนใหมีการดื่มน้ํา (ภาพที่ 11b)
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ภาพที่ 10 ลักษณะฝาแบบ Flip-top press-on closures
ที่มา: http://www.packworld.com/applications/food/bericap-flip-top-press-closures

(a)
(b)
ภาพที่ 11 ลักษณะฝาแบบ teardrop bottle cap ที่ชวยในการเปดและฝาที่มีการออกแบบพิเศษเตือนใหมีการดื่มน้ํา
ที่มา: http://allthingabout.blogspot.com/2011/05/teardrop-bottle-cap.html
http://www.designboom.com/
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