Retort pouch
รีทอรทเพาซ (retort pouch) คือภาชนะบรรจุชนิดออนตัว (ﬂexible packaging) ขึ้นรูปเปนถุง(pouch) เปนภาชนะ
บรรจุสามารถปดผนึกสนิท มีความแข็งแรง สามารถทนตอความรอนและความดันสูงไดใชบรรจุอาหารที่ตองการฆาเชื้อดวย
ความรอน (thermal processing) ระดับ commercial sterilization ไดเหมือนกับกระปอง โดยฆาเชื้อในหมอฆาเชื้อภายใต
แรงดัน (retort) ชนิด water spray retort อาหารที่ผา นการฆาเชื้อสามารถเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหองได และพรอมรับประทาน
เพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูบ ริโภคซึ่งจริงๆแลวชื่อของ retort pouch เปนชื่อที่คนทั่วไปใชเรียกโดยทั่วไป นั่นคือภาชนะออน
ตัวหรือกึ่งคงรูปสวนใหญทํามาจากพลาสติกเพื่อใชแทนกระปองหรือแกว แมวา pouch จะแปลวาถุงหรือซอง แต retort
pouch มีหลากหลายรูปแบบทีม่ ากกวาถุงหรือซอง เชน ถาด เปนตน

ภาพที่ 1 ลักษณะของ retort pouch
ที่มา: http://hereilike.com/siam/hereilike/detail.aspx?cmsId=1059&&cate=2&&posi=1
วัสดุสําหรับภาชนะบรรจุแบบ retort pouch
สวนใหญวัสดุสาํ หรับ retort pouch เปนวัสดุออนตัวหลายชัน้ (multilayer ﬂexible packagingmaterial) เชน พอลิ
พรอพิลีน (polypropylene, PP) พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethyleneterephthalate, PET) และอะลูมิเนียมฟอยซ เปน
ตน

เพราะปญหาทางดานสมบัติเชิงกลและสมบัติตานทานการซึมผานของพลาสติกทีย่ ังดอยกวาโลหะและแกว

จึงตองนํา

ลักษณะของวัสดุแตละชนิดเขามาใชรวมกัน อยาไรก็ตามยังตองคํานึงถึงสมบัติการตานทานการซึมผาน โดยเฉพาะออกซิเจน
และไอน้าํ เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร สมบัติเชิงกล ในดานความแข็งแรงในการใชงาน และการทนความรอน ซึง่ ทนอุณหภูมิ
ฆาเชื้อที่มีอุณหภูมิสูงถึง 135 องศาเซลเซียส โดยโครงสรางหลักของ retort pouch แบงออกเปน 3 ชัน้ ดังนี้
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1. ชั้นโครงสรางหลัก
เปนโครงสรางหลักซึ่งอยูดา นในสุด สัมผัสกับอาหารโดยตรง เปนโครงสรางสวนที่หนาที่สดุ ทนทานตอความรอน
ไดสูง มีความแข็งแรงสูง เพื่อทนตอความดันในหมอฆาเชื้อ (retort) ได เชน
- พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) เปนวัสดุที่ใชมากทีส่ ุดในการผลิต retort pouch เนื่องจากสามารถทนสภาวะ
การฆาเชื้อได มีความแข็งแรง มีจุดหลอมเหลวอยูที่ 138 องศาเซลเซียส ปองการการซึมผานไอน้ําไดดี และยังไมราคาไมสูง แต
เนื่องจาก PP มีความเปราะที่อุณหภูมิต่ํา จึงตองมีการใชเปนโคพอลิเมอร PP-PE เพื่อแกปญหาในดานนี้ และ PP มีขอเสียในดาน
การซึมผานของออกซิเจนจึงมีการใชพลาสติกอื่นรวมดวย
- พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate, PET) เปนพลาสติกทีน่ ิยมใชเปนอันดับ 2 รองจาก PP
เนื่องจากคา T g ของ PET มีคาประมาณ 80 องศาเซลเซียส และเมื่อนําไปผานกระบวนการฆาเชื้อ ทําให PET เสียรูปทรงและ
ความแข็งแรง จึงมีการใชในรูป CPET หรือ Crystalline PET ดวยการเติมสารที่ชว ยเรงการสรางผลึกภายใน PET ทําให CPET
มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและทนทานตอสภาวะการฆาเชื้อ อีกทั้งปองการซึมผานของออกซิเจนไดดี ใชกับอาหารที่มีอายุการเก็บ
ต่ํา หรืออาหารที่ไมไวตอออกซิเจน
2. ชั้นปองกันการซึมผาน (barrier material)
เปนวัสดุที่อยูช ั้นกลาง เพื่อปองกันความชืน้ แสง และกาซ ซึ่งวัสดุที่นิยมใชคือ แผนอลูมิเนียมฟอยซ มีลักษณะทึบแสง
สามารถปองกันความชืน้ แสง และกาซไดดี และอาจมีการใชไนลอน (nylon) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง แตการใชแผนอะลูมิเนียม
ฟอยซนั้น ทําใหไมสามารถนําผลิตภัณฑเขาไมโครเวฟได จึงมีการพัฒนาใช SiO x หรือ Al x O y นํามาเคลือบวัสดุ เพื่อใหมีสมบัติ
ปองกันการซึมผานที่ดี และยังสามารถนําเขาไมโครเวฟได
3. ชั้นนอก (outer layer)
เปนชัน้ ที่อยูดานนอกสุด จึงตองมีความสามารถในดานการพิมพ เพื่อแสดงภาพกราฟฟก และขอมูลตางๆ ทั้งยังมีความ
แข็งแรงทนทาน นอกจากนี้ในแตละชัน้ ตองมีตัวเชื่อมหรือกาว (adhesives) เพื่อเชื่อมหรือยึดในแตละชั้นใหอยูดวยกัน

ภาพที่ 2 โครงสรางของ retort pouch
ที่มา: http://hereilike.com/siam/hereilike/detail.aspx?cmsId=1059&&cate=2&&posi=1
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ตารางที่ 1 สมบัติของวัสดุสําหรับ retort pouch

ที่มา: Gopal (2007)
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รูปแบบและการผลิต retort pouch
1. ถุงแบบตางๆ ทั้งแบบ 4 ตะเข็บ 3 ตะเข็บ ถุงทรงหมอน หรือถุงตั้งได

ภาพที่ 3 ลักษณะของถุง retort pouch แบบตางๆ
ที่มา: Gopal (2012)
2. ถาดพลาสติกพรอมฝาเปดลอก (plastic tray and peelable lid) นิยมใส แกง เนื้อใสซอส และอาหารสําเร็จรูป
พรอมบริโภค สามารถอุนในอาหารในถาดและบริโภคอาหารโดยไมตองเปลี่ยนจาน เปนการอํานวยความสะดวกใหผูบริโภคได
มากกวาถุง นอกจากนี้ยงั มีถาดอะลูมิเนียมเคลือบพลาสติกพรอมฝาเปดลอก ลักษณะถาดพลาสติก แตนิยมอุนอาหารในเตาอบ

ภาพที่ 4 ลักษณะของถาดพลาสติก
ที่มา: https://edvpackagingen.wordpress.com/2013/04/12/cat-dog-owners-in-the-uk-move-to-plastic-trays/
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ตารางที่ 2 ขอดีและขอจํากัดของ retort pouch

ที่มา: พิมพเพ็ญและนิธิยา (2013)
เอกสารอางอิง
งามทิพย ภูวโรดม. 2550. การบรรจุอาหาร. เอส พี เอ็ม การพิมพ, กรุงเทพฯ.
พิมพเพ็ญ

พรเฉลิมพงศ

และนิธิยา

รัตนาปนนท.

2013.

Retort

pouch

(รีทอรทเพาซ).

แหลงทีม่ า:

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0473/retortpouch%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8
%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%
B8%8B%E0%B9%8C, 17 กุมภาพันธ 2558.
Gopal T.K.S. 2007. Seafood packaging. CIFT Golden Jubilee Series, Central Institute of Fisheries Technology,
Nissema Printers and Publishers, India.
Gopal T.K.S., J. Bindu and C.N. Ravishankar. 2012. Packaging of retort-processed seafood, meat and poultry.
pp. 333–362. In Kerry J.P. eds. Advances in Meat, Poultry and Seafood Packaging. Woodhead Publishing
Limited, UK.

©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

5

