เทคโนโลยีการบรรจุเครื่องดื่ม
ตามประกาศกระทรวงสาธาณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ใหคําจํากัดวา
เครื่องดื่ม (beverage) เปนผลิตภัณฑอาหารประเภทหนึ่งที่เปนของเหลว มีน้ําเปนองคประกอบหลัก ทําจากผลไมหรือผัก อาจ
มีกาซคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสมอยูดวยก็ได ชวยลดความกระหายใหความรูสึกสดชื่น และขจัดความออนเพลีย
ชดเชยปริมาณน้ําที่รางกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคุณคาทางโภชนาการตางๆ ที่มีประโยชน มีสวนประกอบหลัก คือ น้ํา สารให
รสหวาน (sweetener) กรดอินทรีย (organic acid) สี (coloring agent) และสารใหกลิ่นรส (flavoring agent)
เทคโนโลยีการบรรจุเครื่องดื่ม
1. การบรรจุขณะเย็น
ภายหลังที่เครื่องดื่มที่ผานการบรรจุเย็นนั้นตองมีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณ 0-5 องศาเซลเซียสตลอดการ
กระจายสินคา และการขนสง เพื่อที่สามารถเก็บรักษารสชาติของเครื่องดื่มไวไดดี การบรรจุแบบนี้ไมไดผานการฆาเชื้อดวย
ความรอนจึงทําใหมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นกวาการบรรจุแบบอื่น คือมีอายุการเก็บรักษาเพียงแค 4-6 สัปดาห สําหรับเครื่องดื่ม
ที่เหมาะสมการบรรจุเย็นคือ นม เครื่องดื่มที่เปนน้ําผลไมที่จากการคั้นผลไมสดๆ หรือเปนการผสมจากน้ําผลไมเขมขน พรอมทั้ง
มีการเติมชิ้นเนื้อผลไม และการแตงกลิ่น ซึ่งการกระจายสินคานั้นตองรักษาไวที่อุณหภูมิแชเย็นตลอด เพื่อชวยเก็บกลิ่นและ
วิตามินตางๆไวเปนอยางดี แตตนทุนในดานการจัดการเกี่ยวกับการกระจายสินคาดวยวิธีแชเย็นคอนขางสูง จึงทําใหการบรรจุ
เย็น เหมาะสําหรับเครื่องดื่มที่ตองการรักษาคุณคาทางอาหารและมีคุณภาพที่สูงเพื่อที่จะขายไดราคา
ขอดีของน้ําผลไมที่บรรจุเย็น คือมีการพัฒนาระบบการผลิตและการบรรจุ ทําใหชวยลดตนทุนในดานการผลิตและ
เครื่องจักร แตยังคงชวยรักษาคุณภาพของเครื่องดื่ม ทําใหไดราคาที่สูงตาม สวนขอเสียนั้น คือการใชระบบการแชเย็นในการ
กระจายสินคา ทําใหมีคาใชจายสูง จึงตองมีระบบการจัดการที่ดี เพื่อจัดสงผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็ว และตองมีประสิทธิภาพใน
การจัดสงที่ดีดวย
2. ระบบการบรรจุรอน (Hot ﬁling)
การบรรจุโดยใชความรอนเปนการบรรจุที่มีมานานแลว ใชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ซึ่งการบรรจุรอนเปน
การบรรจุที่ผานการฆาเชื้อดวยวิธีพาสเจอรไรซ (Pasteurization) มาแลว นิยมใชบรรจุเครื่องดื่มที่มีความเปนกรด เชน น้ํา
ผลไม หรือเปนเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ อุณหภูมิที่ใชในขณะบรรจุอยูที่ประมาณ 82 องศาเซลเซียส และไมควรเกิน 9092 องศาเซลเซียส หลังการบรรจุภาชนะบรรจุตองถูกปดสนิทและวางเอียงประมาณ 15 วินาทีเพื่อใหเครื่องดื่มสัมผัสกับภาชนะ
บรรจุดานบน และชวยลดอุณหภูมิเครื่องดื่มใหเย็นตัวลงภายในภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุที่เลือกใชในการบรรจุรอนตองไมเกิด
การเปลี่ยนรูปหรือออนตัวในขณะบรรจุ จากนั้นนําภาชนะบรรจุที่บรรจุแลวเคลื่อนผานอุโมงคที่หลอดวยละอองของน้ําเย็น และ
ผานการเปาดวยลมเพื่อใหภาชนะบรรจุแหง แลวจึงทําการติดฉลากและเตรียมสงตอไป
ขอดีของการบรรจุรอน คือ เครื่องดื่มหลังการบรรจุสามารถเก็บไดระยะเวลานานในสภาวะอุณหภูมิหอง โดยไม
จําเปนตองใชสารกันบูดหรือสารเคมีอื่นเพื่อยืดอายุการเก็บ การบรรจุรอนสามารถใชไดกับเครื่องดื่มหลากหลายประเภท สวน
ขอเสียของการบรรจุรอน คือ ในกระบวนการผลิตตองใชพื้นที่มาก และเหมาะสมกับเครื่องดื่มที่ไมเปลี่ยนสภาพหรือเสื่อมเสีย
ภายหลังการบรรจุดวยความรอน
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3. ระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic)
กระบวนการการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic) เปนกระบวนการบรรจุที่ทั้งภาชนะบรรจุและเครื่องดื่มผานการฆาเชื้อ
โดยวิธีตางๆเพื่อฆาจุลินทรีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ และบรรจุในสภาพปลอดเชื้อ ปจจุบันมีวัสดุหลาย
ชนิดที่สามารถนํามาบรรจุแบบปลอดเชื้อได และการบรรจุแบบนี้มีการสูญเสียคุณคาทางอาหารนอยกวาการบรรจุแบบอื่น และ
สามารถวางขายไดโดยไมตองแชเย็น เครื่องดื่มที่ใชการบรรจุแบบนี้ ไดแก นม และน้ําผลไม เปนตน
หลักการบรรจุของเหลวลงไปในภาชนะบรรจุสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ ตามการทํางาน ดังนี้
1. พิจารณาจากสภาพของภาชนะบรรจุในขณะที่ทําการบรรจุ โดยแบงเปน
1.1 บรรจุขณะที่ทอบรรจุปดฝาขวด เปนการบรรจุแบบระดับคงที่ ซึ่งการบรรจุแบบนี้มีหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแตอาศัย
แรงโนมถวงของโลก อาจมีการใชแรงโนมถวงรวมกับระบบความดันหรือระบบสุญญากาศ หรืออาจใชระบบความดันหรือระบบ
สุญญากาศเพียงอยางเดียว ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับความขนหนืดของผลิตภัณฑ ถาเครื่องดื่มเปนของเหลวที่ไหลงายนิยมการไหลแบบ
อาศัยแรงโนมถวง สวนระบบความดันหรือระบบสุญญากาศมักใชเครื่องดื่มที่มีความขนหนืด แตตองมั่นใจวาภาชนะบรรจุตอง
ทนแรงดันในขณะบรรจุได
จุดเดนในการบรรจุแบบนี้มีระบบในการดูดของเหลวสวนเกินกลับสูถัง (overﬂow system) ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับของ
การบรรจุของเหลว
1.2 การบรรจุที่ไมจาํ เปนตองปดฝาขวด แยกไดเปน การบรรจุโดยใชปริมาตรเปนเกณฑบรรจุดว ยลูกสูบดันเขาไป ใช
ถวยตวง ใชนา้ํ หนักและใชเวลาเปนเกณฑ เปนตน มักใชกับเครือ่ งดื่มที่มีราคาแพงหรือปริมาตรถูกกําหนดไวแลว โดยเครื่องดื่มที่
สามารถใชการบรรจุแบบนี้ได ตองเปนของเหลวที่ไหลงาย โดยใชกระบอกสูบในการวัดปริมาตร หรือใชการจับเวลาในการไหล
เพื่อกําหนดปริมาตร
2. พิจารณาจากการเคลื่อนที่ของภาชนะบรรจุ สามารถแยกเปน 3 ลักษณะ คือ
2.1 การบรรจุโดยใชมือ ซึ่งตัวภาชนะบรรจุมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
2.2 การบรรจุแบบอัตโนมัติ ตัวภาชนะบรรจุมีการเคลื่อนเปนเสนตรง
2.3 การบรรจุแบบอัตโนมัติ ตัวภาชนะบรรจุมีการเคลื่อนที่เปนแบบโรตารี่
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ภาพที่ 1 วิธีการบรรจุแบบระดับคงที่ (ก) และการบรรจุแบบปริมาตรคงที่ (ข)
ที่มา: http://www.ocme.com/website/get_download.aspx?ctrb_id=571

ภาชนะบรรจุสําหรับบรรจุเครื่องดื่ม
1.แกว เปนภาชนะบรรจุที่นยิ มใชอยูในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั่วไป เพราะแกวเปนวัสดุที่มีความเฉื่อยในการทํา
ปฏิกิริยา ทําใหแกวเหมาะสําหรับเครื่องดื่มที่ตองการเก็บรักษาที่ยาวนาน เชน เหลาหรือเบียรเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เปนตน
สวนระบบการบรรจุอาจจะเปนการบรรจุเย็นหรือรอนหรือแบบปลอดเชื้อแลวทําการปดฝาและปดฉลาก ในกรณีของการบรรจุ
รอนจําตองมีขั้นตอนการปลอยในเย็นตัวกอนการปดฉลาก

ภาพที่ 2 เครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแกว เชน น้ําผลไม เครื่องดื่มอัดลม และเบียร เปนตน
ที่มา: http://kellyblank.com/?okay-portfolio=beverage-redesign
http://galleryhip.com/bottle-of-coke.html
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2.กระปอง ใชบรรจุเครื่องดื่มแบบการบริโภคครั้งเดียว (Single Serving) ซึ่งเปนกระปองที่มีฝาเปดไดงา ย (Easy
Opening) โดยปดฝาดานบนจะปดเรียบรอยมาจากโรงงานผลิตกระปอง ทําใหเวลาบรรจุตองบรรจุเครื่องดื่มทางดานลางของ
กระปอง จากนัน้ ทําการปดฝาดานลางดวยตะเข็บคูตรงบริเวณกนกระปองในปจจุบันมีการเปลีย่ นรูปแบบของกระปองจากเดิมที่
เปนทรงกระบอกธรรมดาใหเปนรูปทรงเหมือนขวดแกว บรรจุเครื่องดื่มตางๆ เชน เบียร ไวน หรือน้ําอัดลม แตยังนิยมใชใน
เทศกาลหรือโอกาสพิเศษของผลิตภัณฑมากกวาการผลิตเพื่อจําหนายโดยทั่วไป

ภาพที่ 3 เครื่องดื่มที่บรรจุในกระปอง เชน น้ําผลไม เครื่องดื่มอัดลม และกาแฟ เปนตน
ที่มา: http://rnlsammi.en.ec21.com/Fruit_Juice_Drink_with_Fruit--7457730_8333633.html
http://farway.trustpass.alibaba.com/product/148419794106230278/Nescafe_RTD_Can_Coffee.html

3. พลาสติก เครื่องดื่มที่มีภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติกนัน้ มีอายุในการเก็บรักษาสั้นกวาเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแกว
หรือกระปอง เพราะพลาสติกใชการบรรจุเย็น ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มนอยกวาการบรรจุแบบอื่น ถึงแมวา อายุการเก็บ
รักษาเครื่องดื่มนอยกวาภาชนะบรรจุอื่น แตขอดีของพลาสติกก็คือสามารถขึ้นรูปไดหลากหลายรูปแบบ ไมมีขอจํากัดทางดาน
ปริมาณการบรรจุ สามารถเลือกความใสหรือความขุนไดตามความตองการ และราคาคอนขางต่าํ เมื่อเทียบกับแกวหรือกระปอง
อยางไรก็ตามการเลือกวิธีการบรรจุสําหรับพลาสติกเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงเปนอยางมาก เพราะพลาสติกบางประเภทไมมีความ
คงรูปหรือรับแรงกดในการดึงสุญญากาศได และพลาสติกอาจเกิดการเปลี่ยนรูปไดในระหวางการบรรจุ เพราะผิวของภาชนะ
บรรจุของขวดพลาสติกบางเกินไป
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ภาพที่ 4 เครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติก เชน น้าํ ผลไม และชา เปนตน
ที่มา: http://www.brandchannel.com/home/post/2011/09/06/Honest-Tea-Redesign.aspx
http://www.crowncoffee.net/WELCHS-APPLE-CRANBERRY-JUICE-10OZ-PLASTIC-BOTTLES-24CT_p_988.html
4. กลองกระดาษแข็ง สวนใหญอยูในรูปทรงของฝาแบบหนาจั่วหรือแบบอิฐ เริ่มใชในการบรรจุนมเปนเครื่องดื่มแรก
ซึ่งโครงสรางของภาชนะบรรจุกลองที่ใชในการบรรจุเครื่องดื่มไดพัฒนาทําใหสามารถบรรจุเครื่องดื่มอื่นไดอีกมากมาย เชน น้าํ
ผลไม ชาหรือกาแฟ เปนตน โดยรูปแบบของกลองมีดวยกัน 2 รูปแบบคือแบบรูปทรงแบบอิฐ (brick carton) และรูปทรงแบบ
ฝาหนาจั่ว (Gable Top carton)

ภาพที่ 5 เครื่องดื่มที่บรรจุในกลองกระดาษแข็ง เชน น้ําผลไม และนม เปนตน
ที่มา: http://www.hansens.com/us/en/products/juice/juice-slam/
https://voiceinmyhead.wordpress.com/2012/01/02/milk-packaging-design-inspiration/
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5. ถุงใสในกลอง (Bag in Box) มักใชกับน้ําผลไมสงออกที่มีปริมาณมาก ตอนเริ่มแรกในการพัฒนาถุงใสในกลองนั้น
เปนการพัฒนาบรรจุอาหารและนม เพื่อจัดจําหนายแกองคกรที่มีการบริโภคนมปริมาณมากเชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน
ตอมาถุงใสในกลองนี้เริ่มแพรหลายสูอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังนิยมใชในอุตสาหกรรมจําพวกเคมี สวนประกอบหลักของถุงใสใน
กลอง

ภาพที่ 6 ลักษณะภาชนะบรรจุแบบถุงใสในกลอง (Bag in Box)
ที่มา: http://www.folioweopakowania.com/blog/69.html
เอกสารอางอิง
ปญจยศ มงคลชาติ. 2551. เทคโนโลยีการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (กระจายเสียง).
กรมวิทยาศาสตรบริการ, กระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย.
ปุน คงเจริญเกียรติ. 2554. ภาชนะบรรจุนา้ํ ผลไม. แหลงที่มา:
http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0085, 17 กุมภาพันธ 2558.
ปุนและสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. ภาชนะบรรจุอาหาร. โรงพิมพหยี่เฮง, กรุงเทพฯ.
ธัญญารัตน จิญกาญจน. 2553. เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบและควบคุมกระบวนการ
ทางการบรรจุ. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Datta A.K., I.A. Ansari and MD. 2003. An Overview of Sterilization Methods for Packaging Materials Used in
Aseptic Packaging Systems. Food and Bioproducts Processing 81(1): 57–65.
Manfredi M. and G. Vignali. 2015. Comparative Life Cycle Assessment of hot ﬁlling and aseptic packaging
systems used for beverages. Journal of Food Engineering 147: 39– 48.

©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

6

