การบรรจุอาหารแหงและขนมขบเคี้ยว
ขนมขบเคี้ยว (snack) เชน มันฝรั่งทอด ขาวโพดอบกรอบ เพรทเซล (pretzel) กรอบ เปนอาหารที่มีความหลากหลาย
ทั้งดานวัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การคิดคนสวนผสม (ingredient) ใหมๆ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพ เชน สี กลิน่ รส เนื้อสัมผัส และลักษณะปรากฏ ใหเปนไปตามความตองการของผูบ ริโภคและแนวโนมของตลาดโดย
เลือก ขนมขบเคีย้ วมักผลิตในปริมาณมาก จึงตองการความรวดเร็วในกระบวนการแปรรูป และนิยมบรรจุภายและปดผนึก
ภายหลังผานการแปรรูปแลว นอกจากนี้ ขนมขบเคี้ยวมักเปนอาหารประเภทที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน การเลือกใชบรรจุ
ภัณฑที่ชวยรักษาคุณภาพของอาหารในระหวางการเก็บรักษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
คุณลักษณะอาหารแหงและขนมขบเคี้ยว
 มีคา a w ต่ําเนื่องจากผานกระบวนการทําแหง การทอดหรือการอัดรีด
 มีความกรอบ (crispy) เนื่องจากปริมาณความชื้นต่าํ
 ชอบดูดซับน้ํา (Hygroscopic) เนื่องจากรูพรุนและองคประกอบที่ชอบน้าํ อื่นๆ เชน ผลิตภัณฑที่มีการเคลือบผิวดวย
น้ําตาล ผลไมแหง
 ไวตอการเปลี่ยนแปลงจากความชื้น
 อายุการเก็บรักษายาวนาน เนื่องจากคา a w ต่ําจึงยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
การบรรจุ (filling) ขนมขบเคี้ยว
การผลิตขนมขบเคี้ยวในอุตสาหกรรมตองใชความเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงนิยมใชการบรรจุแบบตอเนื่อง ระบบการ
บรรจุขนมขบเคี้ยวแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งเปนการขึ้นรูปบรรจุภณ
ั ฑจากมวนฟลม แลวบรรจุผลิตภัณฑและปดผนึกดวยความรอน
หรือ เรียกวา ระบบ “form-fill-seal” ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ไดแก การขึน้ รูปถุง การบรรจุสนิ คาที่กําหนด
ปริมาณแลวและการปดผนึก

ภาพที่ 1 การบรรจุตอเนื่องระบบ form-fill-seal
ที่มา: Kuhr (2001)
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ระบบการตวงหรือกําหนดปริมาณผลิตภัณฑสําหรับการบรรจุ
• การบรรจุรวม (Gross filling)
– บรรจุผลิตภัณฑลงในบรรจุภัณฑโดยตรงจนถึงระดับที่กําหนด (prescribed level)
– เปนวิธีที่ใชงานนอยในการบรรจุขนมขบเคี้ยว เนื่องจากขอจํากัดดานความเร็วและไมแมนยํา (inaccuracy)
• การบรรจุแบบปริมาตร (Volumetric filling)
– ใชถวยตวง (volumetric cup) กําหนดปริมาตรสินคา เพื่อบรรจุ
– ความเร็วในการผลิตสูง
– ใชกับผลิตภัณฑที่มูลคาไมสูงนัก เนื่องจากอาจมีการบรรจุผลิตภัณฑเกินกําหนด (overweight) ไดมาก แต
ตองการความรวดเร็วในการผลิต
– ระบบการบรรจุใชถวยตวงซึ่งสามารถหาซื้อ ใชงาน (operate) และบํารุงรักษา (maintenance) ไดงา ย
• การบรรจุแบบสวาน (Auger filling)
– มีการใชสวานหรือสกรูเพื่อชวยนําผลิตภัณฑในถังเก็บผานทอสูภ าชนะบรรจุ
– นิยมใชกับพวกผลิตภัณฑผงหรือมีอนุภาคเล็ก
– ความแมนยํา (accuracy) ในการบรรจุขึ้นอยูกับการควบคุมความหนาแนนมวลรวม (bulk density) ของ
ผลิตภัณฑในถังเก็บที่มีสกรู กลาวคือ หากผลิตภัณฑกระจายตัวอยางสม่าํ เสมอในถังเก็บ จะทําใหความ
แมนยําในการบรรจุสูงขึ้น รวมถึงรอบการทํางานของหัวสกรูซึ่งทําหนาที่พาตัวอยางลงสูบรรจุภณ
ั ฑ
• การบรรจุโดยใชนา้ํ หนักสุทธิ (Net weight filling)
– การบรรจุที่มีความแมนยําสูงสุด
– ใชเครื่องชั่งหลายเครื่องรวมกันในการบรรจุ มีทั้งชนิดเปนวงกลมรัศมี (radial) และเสนตรง (linear) ดังแสดง
ในภาพที่ 2 โดยผลิตภัณฑจะเคลื่อนที่สูรางซึง่ มีการชั่งน้ําหนัก แลวคอมพิวเตอรจะคํานวณโดยน้ําหนักรวม
จากรางตางๆ เพื่อใหไดน้ําหนักที่ตองการ จากนั้นจะกํากับใหมกี ารปลอยผลิตภัณฑรวมจากรางดังกลาว เชน
รางที่สอง สี่และแปด เพื่อเขาสูบ รรจุภัณฑเดียวกัน
– ความเร็วในการผลิตขึ้นอยูกับจํานวนรางเครื่องชั่ง เพื่อใหคอมพิวเตอรใชคํานวณผลิตภัณฑในรอบการบรรจุ
หนึ่งๆ และในการเปลี่ยนรอบการบรรจุถัดไป
– ใชมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ เนื่องจากมีความรวดเร็วและแมนยํา เชน มันฝรั่งทอด
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ภาพที่ 2 การบรรจุโดยใชน้ําหนักสุทธิ (Net weight filling) จากการรวมน้ําหนักโดยเครื่องชั่งรัศมีและเสนตรง
ที่มา: Kuhr (2001)
การเสื่อมเสียของขนมขบเคี้ยว
ขนมขบเคี้ยวมักมีคา a w ประมาณ 0.3-0.4 จึงยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียไดเปนอยางดี ทั้งนี้ คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑจะขึ้นอยูกับรูปแบบการผลิตและองคประกอบ เชน แปง น้าํ ตาล น้ํามัน และโครงสราง การเสื่อมเสียของขนมขบ
เคี้ยวในบรรจุภัณฑที่ยังไมผานการเปดจึงมักพบมีสาเหตุทางกายภาพและเคมีมากกวาจุลินทรีย ดังนี้
• การดูดซับความชื้น (Moisture gain) ทําใหเกิดการสูญเสียความกรอบหรือการเกาะตัวกันของอาหารผง เชน นม
ผง เครื่องดื่มผงสําหรับชงน้าํ พรอมดื่ม และซุปผง เปนตน ทั้งนี้ควากรอบและนิ่มของผลิตภัณฑอาหารมี
ความสัมพันธกับอุณหภูมิกลาสทาซิชนั (glass transition, T g ) ของอาหาร กลาวคือ
o อุณหภูมิในการเก็บรักษาต่ํากวา T g (T < T g ) อาหารจะอยูในสภาวะกลาส ซึง่ มีคุณลักษณะแข็ง กรอบ
เปราะ แตกหักงาย
o อุณหภูมิในการเก็บรักษาสูงกวา T g (T > T g ) อาหารจะอยูในสภาวะรับเบอร ซึ่งมีคุณลักษณะนิ่ม
เหนียวคลายยาง
ดังนั้น ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการเก็บรักษากับ T g จึงเปนดัชนีบงชี้ความกรอบของอาหาร ทั้งนี้ ความชื้นใน
บรรยากาศทําหนาที่เปนสารพลาสติไซเซอรในอาหารที่องคประกอบจําพวกคารโบไฮเดรตและโปรตีน ทําใหคา T g ของอาหาร
ลดลง ดังนัน้ ที่สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิคงที่ หากอาหารดูดความชืน้ จากบรรยากาศ จะทําใหคา T g ของอาหารลดลง จน
เมื่อต่ํากวาอุณหภูมิหอง จะทําใหคุณลักษณะอาหารเปลี่ยนจากกรอบเปราะเปนนิ่มเหนียว ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวาง
ความกรอบจากการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวจากสตารชที่คา a w ตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อคา a w
เพิ่มขึ้นจะทําใหความกรอบลดลง โดยองคประกอบของอาหารที่มีน้ําตาล จะมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงคา a w มากกวา
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องคประกอบที่ไมมีนา้ํ ตาล เนื่องจากน้าํ ตาลเปนพลาสติไซเซอรทําใหอาหารมีคา T g ต่ํา นอกจากนี้ น้ําตาลลในอาหารยังชอบดูด
ซับความชืน้ จากบรรยากาศทําใหเพิ่มปริมาณพลาสติไซเซอรในอาหาร

ภาพที่ 3 ผลของคา a w ตอความกรอบของขนมขบเคี้ยวจากสตารช (วงกลม) และสตารชที่มีนา้ํ ตาลซูโครส 20% (กากบาท)
ที่มา: Pamies et al. (2000)
โดยทั่วไปองคประกอบอาหารทีม่ ีโมเลกุลขนาดใหญ เชน โปรตีนและสตารช จะมีคา T g สูงกวาสารที่มโี มเลกุลขนาดเล็ก เชน
น้ําตาลมอนอแซกคาไรดและไดแซกคาไรด (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ผลของน้าํ และองคประกอบอาหารตอคา T g
ที่มา: Roos (1995)
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• การเกิดออกซิเดชันของไขมัน ซึ่งเกิดไดมากที่ a w ต่ําๆ (ต่ํากวา monolayer water content) ซึ่งทําใหเกิดกลิ่น
รสผิดปกติและกลิ่นหืน โดยเฉพาะอาหารที่มไี ขมันสูง เชน ถั่ว ของทอด
• การสลายตัวของเม็ดสีและวิตามิน ซึ่งมักเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารตางๆ เชน วิตามินซี สารบีตา แคโร
ทีนและสารแอนโทไซยานินในผลไม
• การแตกหักเนื่องจากแรงกระแทกตางๆ ซึ่งนิยมอาศัยการบรรจุที่ชวยลดแรงกระแทกจากภายนอก เชน การใช
กลองกระดาษเพื่อเปนโครงสราง การบรรจุแบบถุงโปง (pillow pouch)
• การสูญเสียกลิ่นรสและสารระเหยตางๆ เนื่องจากโครงสรางขนมขบเคี้ยวมักมีรูพรุนสูง ทําใหการเคลื่อนที่ของสาร
ระเหยสามารถแพรผานโครงสรางไดดี ทําใหเกิดการสูญเสียสารใหกลิ่นรสตางๆ
• การเกิดสีน้ําตาลในสภาวะที่มีความชืน้ สูงพอ ซึง่ โดยทั่วไปมักพบการเกิดสีน้ําตาลในอาหารแหงทั้งแบบเอนไซม
และไมใชเอนไซมในอาหารแหงที่มีความชืน้ สูงพอจนทําใหคา T g ของอาหารลดต่ํากวาอุณหภูมิหองหรืออาหารอยู
ในสภาวะรับเบอร
บรรจุภัณฑขนมขบเคี้ยว
ขนมขบเคี้ยวมักมีความชื้นและคา a w ต่ํา จึงไมพบการเสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย จึงเปนอาหารที่มีอายุการเก็บรักษา
ยาวนาน การเสื่อมเสียมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัส เชน สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส ดังที่กลาวขางตน
บรรจุภัณ ฑจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยปองกันการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกตางๆที่เรงใหเกิดการเสื่อมเสียของอาหาร
นอกจากนี้ การออกแบบบรรจุภัณฑและฉลากขนมขบเคี้ยวมักมีการใชรูปแบบ สีสันหรือรูปทรงที่ดึงดูดผูบริโภคนอกเหนือจาก
หนาที่ในการปกปองอาหาร
ความตองการบรรจุภัณฑสําหรับขนมขบเคี้ยว
• ปองกันแสง (Light barrier) ซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน
o กระดาษสีน้ําตาล
o การใชเม็ดสีน้ําตาล (brown pigment) ผสมลงในวัสดุพลาสติกในกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ
o การใชฟลมฉาบไอโลหะ (metallized film) ซึ่งโดยทั่วไปชวยปองกันแสงสองผานไดมากกวา 99%
• ทนทานตอไขมันและปองกันการซึมผานของไขมันและน้ํามัน (Grease proofness)โดยเฉพาะในผลิตภัณฑที่มี
ไขมันสูง
• ปองกันการผานเขา-ออกของสารใหกลิ่นรสและสารระเหยตางๆ เพื่อปองกันการปนเปอนจากภายนอกและการ
สูญเสียกลิ่นรสของอาหาร
• ตานทานความชืน้ ไดดี (moisture barrier)
• ตานทานแกสไดดี (oxygen barrier)
• ทนทานตอแรงเจาะทะลุ (puncture resistance) เนื่องจากขนมขบเคี้ยวมีความกรอบแข็ง จึงอาจทิ่มทะลุบรรจุ
ภัณฑและทําใหเกิดการรั่วได
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ตัวอยางบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับขนมขบเคี้ยว
– OPP/CPP
– OPP ผิวดาน (Matte-finished OPP) หรือเคลือบแบบตางๆ
– ฟลมเคลือบไอโลหะ เชน metCPP/OPP, metOPET/PE
– PVdC เคลือบ OPP; ON เชน K-OPP/PE, K-ON/PE, K-ON/CPP
– วัสดุจากเซลลูโลส เชน เซลโลเฟน (cellophane) และกระดาษกราซีน (glassine paper)
– วัสดุอะลูมีเนียมลามิเนต สําหรับสินคาราคาสูง
ถุง (pouch)
บรรจุภัณฑออนตัวประเภทถุงทีใ่ ชสําหรับผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวมีหลากหลายรูปแบบ เชน ถุงที่ขึ้นรูปไวกอน
(premade bag) ถุงพอง (pillow pouch) ถุงตั้งได (Flat-Bottom/Standup pouch) และถุงประเภทอื่นๆ เชน ถุงเจาะรู
สําหรับหิ้ว ถุงที่มีพนื้ ที่สวนหัว (header) เหนือรอยปดผนึกมากกวาปกติเพื่อเพิ่มพื้นที่พิมพ ถุงเปด-ปดไดหรือถุงซิปเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการใชงานซ้ํา เปนตน บรรจุภัณฑออนตัวมักใชการปดผนึกดวยความรอน ซึ่งตองการอุณหภูมิที่สูงพอจะหลอม
หลายชัน้ ปดผนึกเขาดวยกัน รอยปดผนึกดวยความรอนของบรรจุภัณฑมีรูปแบบดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งการปดผนึกดวยความ
รอนมีรูปแบบหลัก 2 รูปแบบ ไดแก
1) การปดผนึกแบบซอนทับ (lap seal)
– รอยปดผนึกเกิดจากการเชื่อมผิวหนา (surface) ดานในกับผิวหนาดานนอกของชั้นปดผนึก
– นิยมใชกับการปดผนึกตามแนวยาว (longitudinal or back seal) ของเครื่องขึ้นรูป-บรรจุ-ปดผนึก (formfill-seal) แบบแนวตั้ง
– ใชพื้นที่วสั ดุบรรจุในการปดผนึกต่ํากวาและทําใหบรรจุภัณฑดูกวางกวาแบบครีบปลา
– ชั้น (layer) ของวัสดุทั้งสองตองสามารถปดผนึกดวยความรอนได หากเปนวัสดุที่ไมสามารถปดผนึกดวย
ความรอนไดในกรณีวัสดุหลายชัน้ อาจตองใชวิธีอัดรีดรวม (co-extrusion) กับ PE ซึ่งเปนวัสดุทปี่ ดผนึกได
2) การปดผนึกแบบครีบปลา (fin seal)
– รอยปดผนึกเกิดจากการเชื่อมผิวหนาดานเดียวกันเองของชั้นปดผนึก
– นิยมใชกับเครื่องขึ้นรูป-บรรจุ-ปดผนึกทั้งแนวตั้งและแนวนอน
การปดผนึกแบบมีรอยพับดานขาง (gusset seal) จะชวยเพิ่มพื้นที่ในการบรรจุสินคาซึง่ สามารถปดผนึกไดทั้งแบบซอนทับและ
ครีบปลา ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบการปดผนึก 3 ดาน (3-side seal) ซึ่งเกิดจากการขึ้นรูปฟลมแผนเดียวกัน ภาพที่ 6 แสดง
รูปแบบรอยปดผนึกบรรจุภัณฑประเภทตางๆ
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ภาพที่ 5 รอยปดผนึกดวยความรอนประเภทตางๆ ของบรรจุภณ
ั ฑออนตัว
ที่มา: Kuhr (2001)
การเลือกใชวัสดุบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ควรพิเคราะหตามอายุการเก็บรักษาที่เปนเปาหมาย เนื่องจาก
ขนมขบเคี้ยวแตละชนิดจะมีอายุการเก็บรักษาแตกตางกันตามองคประกอบอาหารหรือตามความพึงพอใจของผูบริโภค ผูผ ลิตจึง
ควรชั่งน้ําหนักระหวางราคาบรรจุภัณฑกับสภาพการซึมผานหรือคุณสมบัติดานการตานทานปจจัยตางๆ เชน แสง แกสและไอ
น้ํา ภาพที่ 7 แสดงอัตราการซึมผานของแกสออกซิเจนและไอน้ําของวัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑประเภทตางๆ ซึ่งจะเห็นวาวัสดุ
ประเภทแกวและโลหะมีอัตราการซึมผานของแกสออกซิเจนและไอน้ําต่ํามาก
จึงทําใหอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑยาวนาน
นอกจากนี้ วัสดุโลหะยังชวยปองกันแสงสองผานบรรจุภัณฑเขามากระทบอาหาร จึงชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
อาหารไดเปนอยางดี ในขณะทีบ่ รรจุภัณฑกระดาษ มีสภาพการซึมผานสูงมาก จึงไมนิยมใชในการบรรจุผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว
ที่ตองการอายุการเก็บรักษายาวนาน ทัง้ นี้ การนํากระดาษมาเคลือบพลาสติกหรือการลามิเนตดวยอะลูมิเนียมฟอยลจะชวย
ปรับปรุงคุณสมบัติตา นการซึมผานของกระดาษไดอยางดี
สําหรับวัสดุประเภทพลาสติกนัน้ มีคุณสมบัติการซึมผานของแกสออกซิเจนและไอน้ําที่หลากหลายขึ้นอยูกับชนิด
องคประกอบ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลและโครงสราง มีกรรมวิธีการปรับปรุงสภาพการซึมผานของวัสดุไดอยางหลากหลาย
เชน การเคลือบผิว การลามิเนต การปรับปรุงโครงสรางโดยการดึงยืด (orientation) ฯลฯ
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ภาพที่ 6 รอยปดผนึกดวยความรอนของบรรจุภัณฑรูปแบบตางๆ
ที่มา: Durston (2009)
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ภาพที่ 7 อัตราการซึมผานของแกสและไอน้าํ ของวัสดุบรรจุประเภทตางๆ
ที่มา: Dixon (2011)

วัสดุบรรจุแตละประเภทมีอัตราการซึมผานของแกสและไอน้าํ แตกตางกัน กระดาษซึ่งมีรูพรุนสูงจะมีสภาพการซึมผาน
สูงมาก ในขณะที่แกวและโลหะจะมีสภาพการซึมผานต่าํ
วัสดุพลาสติกมีความหลากหลายขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน
องคประกอบทางเคมี โครงสราง การจัดเรียงตัว ความเปนผลึกและความหนา การปรับปรุงวัสดุดวยการเคลือบไอโลหะ หรือ
เคลือบ PVdC จะชวยปรับปรุงความสามารถปองกันการซึมผานของแกสและไอน้าํ ใหสูงขึ้น
ชั้นตานทาน (barrier) ของ EVOH และ PVdC จะชวยเพิ่มความตานทานแกสออกซิเจนใหแกบรรจุภัณฑ อยางไรก็ดี
EVOH มีความไวตอความชื้นมาก ซึ่งจะทําใหความตานทานแกสต่ําลงและไมชวยปองกันความชื้น ในขณะที่ PVdC จะชวยลด
อัตราการซึมผานของไอน้ําได และไมไวตอความชื้น นอกจากนี้ การปองกันแกสของ PVdC จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง กลาวคือ
การเก็บรักษาสินคาแชเย็นจะทําใหคุณสมบัติความตานทานของ PVdC สูงขึ้น นอกจากนี้ คาอุณหภูมิกลาสทรานซิชนั (glass
transition temperature, T g ) ของ EVOH จะสูงกวาอุณหภูมิหอง (T g ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส) ทําใหมีความเสี่ยงตอ
การแตกหักจากรอยพับ (flex cracking) ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีการใชงานวัสดุทั้งสองชนิด ภาพที่ 8 แสดงการใช
งาน EVOH ในบรรจุภัณฑอาหารประเภทตางๆ
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ภาพที่ 8 การใชงานบรรจุภัณฑที่มีชั้นของ EVOH
ที่มา: http://www.tappi.org
การเคลือบฟลมดวย PVdC ชวยปรับปรุงสภาพการซึมผาน และยืดอายุการเก็บรักษาอาหารหลายประเภท การใช
PVdC มักประสบปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและขอจํากัดทางกฎหมาย จึงมีการปรับปรุงวัสดุบรรจุประเภทอื่นใหมี
คุณสมบัติตา นทานการซึมผานสูงขึ้น ในระดับตนทุนที่สามารถแขงขันได นัน่ คือ BOPP ซึ่งมีการใชงานมากในอุตสาหกรรมขนม
ขบเคี้ยวและผลิตภัณฑคอนเฟคชันนารี (confectionary product)
กลอง (carton)
กลองกระดาษ (carton) ทําหนาที่เปนโครงสรางใหกับบรรจุภณ
ั ฑ ชวยปองกันความเสียหายจากแรงกระแทกตางๆ
และชวยเรื่องความสวยงานดานการพิมพ อยางไรก็ดี สภาพการซึมผานของกระดาษมีคา สูง จึงนิยมใชกลองกระดาษเปนบรรจุ
ภัณฑทุติยภูมิ ในขณะทีบ่ รรจุภัณฑปฐมภูมิซึ่งสัมผัสกับอาหารโดยตรงจะเปนวัสดุประเภทพลาสติก การบรรจุดังกลาว เรียกวา
“bag-in-box” หรือ การบรรจุถุงในกลอง (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 การบรรจุแบบ bag-in-box ประเภทตามแนวนอน (horizontal sleeve) แนวตั้ง (vertical sleeve) และจากดานบน
(top load)
ที่มา: Kuhr (2001)
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การบรรจุจะมีสายพานสองสายพานคูขนานกัน ไดแก สายพานผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงและสายพานกลอง
โดยจะมีแขนกลทําหนาที่ดนั ถุงเขาสูกลองดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การทํางานของระบบบรรจุแบบ bag-in-box ตามแนวนอน
ที่มา: Kuhr (2001)
5.6 เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุขนมขบเคี้ยว
• การบรรจุแกสไนโตรเจน (N 2 flushing) เพื่อกําจัดออกซิเจนและทําใหถุงโปงพองเพื่อลดแรงกระแทกตออาหารที่
อาจทําใหสินคาแตกหักเสียหาย
• การใชวัตถุดูดซับแกสออกซิเจนและความชื้น (oxygen and moisture scavengers)ซึ่งนิยมบรรจุเปนซองลงใน
บรรจุภัณฑอาหาร
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