เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร
ในปจจุบนั การผลิตพืชผักและผลไมเพื่อสงออกเปนสินคาทั้งในและตางประเทศนัน้ มีการแขงขันกันอยางมากมายใน
ดานการตลาด ผลผลิตที่มีคุณภาพ และการบรรจุที่สะอาด ซึ่งเปนที่ตองการของผูบ ริโภคและสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภคไดเปนอยางดี เทคโนโลยีการบรรจุถือวามีความสําคัญในการขั้นตอนการวางจําหนายออกสูตลาดและการขนสง ผลผลิต
ที่ไดรับการบรรจุที่ดี สามารถปกปองผลผลิตไดนนั้ เปนการสรางความมัน่ ใจใหกับผูบริโภคไดในระดับหนึง่ ปญหาสําคัญในการ
เก็บรักษาผูบริโภค คือ เกษตรยังขาดความรูใ นดานเทคโนโลยีการเก็บผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ดานการแปรรูป รวมถึง
เทคโนโลยีการบรรจุที่เหมาะสมดวย
ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
1. การหายใจ ซึ่งเปนกระบวนการทางชีวเคมีที่สิ่งมชีวิตสามารถสะสมอาหารในรูปแบบตางๆ เชน ไขมัน โปรตีน
น้ําตาลหรือแปงถูกแปรรูปใหเกิดพลังงานสําหรับใชในการดํารงชีวิต แตเมื่อเกิดการตัดออกพลังงานตางๆที่สะสมไวไมเพียงพอ
สงผลใหการหายใจทําใหเกิดการใชอาหารที่สะสมอยูจนหมดไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้กระบวนการหายใจทําใหพลังงานความ
รอน จึงทําใหเกิดการสูญเสียน้ําอีกดวย
2. การสูญเสียน้ํา เปนกระบวนการที่นา้ํ เคลื่อนที่ออกจากผลผลิตสูอากาศภายนอก เพราะผักมีการคายน้ําตลอดเวลา
เพื่อระบายความรอนในตอนหายใจ ดังนั้นน้าํ ภายในผลผลิตจึงเคลื่อนออกสูบรรยากาศไดงา ยและตลอดเวลา โดยคายน้ําออก
ทางปากใบหรือระเหยที่ผิว
3. กาซเอทิลีน เปนฮอรโมนพืชชนิดหนึ่ง ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต โดยเอทิลนี เปนตัวกระตุนทําใหเกิด
การหายใจมากขึ้น และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต เชน การเปลีย่ นสี การสุก หรือการเกิดความเสียหาย
เทคโนโลยีการบรรจุ
การบรรจุที่เหมาะสมจะสงผลชวยใหผลผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะหนาที่หลักของภาชนะบรรจุ คือ รวบรวม
ผลผลิตใหเปนหนวยเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการลําเลียง ขนสง กระจายสินคา และปกปองผลผลิตจากความเสียหายที่
สามารถอาจเกิดไดทุกเวลาหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งหลักการบรรจุหีบหอที่สําคัญ คือ ภาชนะบรรจุตองแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนัก
ผลผลิตและแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกได ตองบรรจุใหแนนพอดีและเต็ม เพื่อปองกันไมใหผลิตผลเคลื่อนที่ในระหวาง
การขนสง และการใชวัสดุกนั กระแทกก็เปนสิง่ หนึง่ ที่ชวยลดความเสียดสีของผลิตผลได ซึง่ มีการบรรจุหลายวิธี ดังนี้
1. การบรรจุภายใตบรรยากาศแบบควบคุม (control atmosphere packaging, CAP) คือการบรรจุผักและผลไม ใน
สภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิต่ํา (cold storage) มีการควบคุมสัดสวนบรรยากาศ ซึง่ สวนใหญกาซที่ถูกควบคุม คือ ปริมาณ
ของกาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด และกาซไนโตรเจน เพื่อใหมีปริมาณที่เหมาะสมและคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา โดยสภาวะดังกลาวสามารถใชเปนวิธีการถนอมอาหาร (food preservation) เพราะชวยลดอัตราการหายใจ ชวยยืดอายุ
การเก็บรักษาผักและผลไม ใหนานขึ้นได
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โดยทั่วไปแลวการบรรจุแบบ CAP ใชในระหวางการเก็บในหองเย็นขนาดใหญ ซึ่งพบในระหวางการขนสงที่ใชตสู ินคา
ขนาดใหญ และมีระยะเวลาการขนสงที่ยาวนาน ดังนัน้ การรักษาความเขมขนของแกสใหคงที่ตลอดเวลาเปนเรื่องที่ยสก จึงอาจ
ใชวธิ ีการพนกาซที่ตองการเขาไปรวมดวยอยางสม่ําเสมอ เพื่อแทนที่อากาศภายในหองเย็นหรือตูสินคา ทําใหตนทุนของการ
บรรจุแบบ CAP คอนขางสูง จึงนิยมใชกับผักและผลไมที่มีอายุการเก็บรักษาที่คอนขางยาวนานเพื่อการบริโภคตลอดทั้งป เชน
กะหล่ําปลี ถั่วบางชนิด กีวี่ เปนตน
นอกจากนี้มีการใชการบรรจุแบบ CAP ในการเก็บรักษาผักและผลไมในระยะเวลาสัน้ เพื่อชวยชะลอการสุกและลดการ
เกิด chilling injury ลดการเนาเสีย และชวยรักษาความสดของผักผลไมได เชน กลวยมะมวง องุน สตอรเบอรรี่ และหนอไมฝรั่ง
เปนตน อยางไรก็ตามการบรรจุแบบ CAP ก็สงผลกระทบในดานลบ เชน ทําใหการสุกทีผ่ ิดปกติ การเกิดกลิ่นที่มาจากการหมัก
ไดงาย ถาผักผลไมเกิดการหายใจโดยไมใชออกซิเจน เปนตน
2. การบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (modiﬁed atmosphere packaging, MAP) เปนเทคนิคการถนอมอาหารอยาง
หนึ่งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด

ทําไดโดยการบรรจุอาหารในภาชนะบรรจุที่มีการปรับสัดสวนบรรยากาศภายในใหมี

อัตราสวนของกาซชนิดตางๆ แตกตางไปจากบรรยากาศปกติ โดยสัดสวนของกาซที่ใชอาจเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลา อายุ
การเก็บรักษา ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ และชนิดของวัสดุที่ใชทาํ ภาชนะบรรจุดวย โดยสวนใหญสภาวะการบรรจุแบบ
MAP มักใชกับอาหารอาหารแชเย็น เชนเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไกสด ผักผลไมสด หรือผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการแปรรูปอาหาร
แลวนํามาแชเย็นภายหลังการบรรจุตองเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา (cold storage) การใชการบรรจุ MAP ที่มีความเขมขนของแกส
ออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดที่เหมาะสมกับผักและผลไมแตละชนิด

จะชวยยืดอายุการเก็บรักษาชวยรักษาคุณภาพ

ของผักและผลไมไดดีกวาการเก็บรักษาในสภาวะปกติ
ตารางที่ 1 สมบัติการซึมผานของฟลมแตละชนิดสําหรับการบรรจุแบบ MAP
Film

Permeability, cm3/m2 d atm for 25 μm film at 25 °C

Water vapour

Oxygen

transmission,

Nitrogen

Carbon dioxide

g/m2/day/atm
(38 °C and 90% RH)
Ethylene vinyl alcohol 3–5

–

–

16–18

–

20–30

–

(EVOH)
Polyvinylidene chloride 9–15
coated (PVdc)
Polyethylene, LDPE

7800

2800

42000

18

Polyethylene, HDPE

2600

650

7600

7–10
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Polypropylene cast

3700

680

10000

10–12

Polypropylene, oriented 2000

400

8000

6–7

Polypropylene,

10–20

8–13

35–50

4–5

Rigid PVC

150–350

60–150

450–1000

30–40

Plasticized PVC

500–30000

300–10000

1500–46000

15–40

4900

50000

40–60

oriented, PVdc coated

Ethylene vinyl acetate 12500
(EVA)
Polystyrene, oriented

5000

800

18000

100–125

Polyurethane

800–1500

600–1200

7000–25000

400–600

2–2.6

50–150

1.5–5.0

14

150–190

84–3100

(polyester)
PVdc–PVC copolymer 8–25
(Saran)
Polyamide (Nylon-6)

40

ที่มา: Sandhya (2010)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบรรจุผักและผลไมสด
1. ฟลมพลาสติกที่มีรูขนาดไมโคร (Microperforated ﬁlms) แตกอนใชฟลมพลาสติกในการหอหุมผักและผลไมจาํ นวน
มาก แลวสงผลใหเกิดการหายใจเพิ่มมากขึ้น จึงมีการพัฒนาฟลม Microperforated โดยฟลมนี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยู
ในชวง 40-200 ไมโครเมตร ซึ่งฟลม Microperforated ไดถูกใชในทางการคามามากวา 10 ปแลว และนิยมใชกับการบรรจุแบบ
MAP นอกจากนี้ยงั มีฟลม Macroperforated ซึ่งใชในการหอหุมผักและผลไมสดเชนกัน แตไมสามารถใชรวมกับการบรรจุ MAP
ได เนื่องจากฟลมMicroperforated มีขนาดรูที่เล็กกวามาก จึงชวยลดการแพรของกาซ และรักษาสมดุลของกาซที่ใสเขาไปใน
การบรรจุแบบ MAP ผักและผลไมทนี่ ิยมใชฟลม Microperforated ไดแก ลิ้นจี่ สตอรเบอรรี่ บลอคคอรี่ และเห็ด ซึ่งฟลม
Microperforated ใชรวมกับกับภาชนะบรรจุที่เปนถาดพลาสติก โดยชวยลดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกาซ และการสูญเสียน้าํ
2. ถาดพลาสติกพรอมฝาปดพลาสติก (tray and lid) ซึ่งฝาดานบนที่ปดผนึกกับตัวถาดตองมีสมบัติปองกันการซึมผาน
ของกาซออกซิเจนที่ดี แตยังคงตองมีสมบัติในการปดผนึกทีด่ ี เพื่อชวยรักษาสภาวะการดัดแปลงสภาวะบรรยยากาศภายใน
ภาชนะบรรจุ
3. การใชไบโอพลาสติกและพลาสติกที่แตกสลายทางชีวภาพ (Bioplastics and biodegradable plastic) โดยเปน
พลาสติกทีไ่ ดจากแหลงทรัพยากรที่สามารถทดแทนได นํามาใชทดแทนพลาสติกที่มาจากปโตรเลียม แตไบโอพลาสติกและ
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พลาสติกที่แตกสลายทางชีวภาพก็ยังมีขอจํากัด เชน การไวตอความชื้น ความเปราะ ซึ่งไมเหมาะสมกับการนํามาเปนภาชนะ
บรรจุ จึงมีการพัฒนาการนําใชไบโอพลาสติกและพลาสติกที่แตกสลายทางชีวภาพมาใชเคลือบหรือลามิเนตบนวัสดุอื่น เชน การ
ลามิเนตไคโตซาน หรือการเคลือบเซลลูโลสบนฟลมพอลิคารโปแลคโตน เปนตน
ดังนั้นทั้งนีป้ จจัยในการเลือกภาชนะบรรจุสําหรับการบรรจุผักและผลไม

คือ

อัตราการหายใจของผักและผลไม

อุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษา ประเภทของการบรรจุ และสมบัติการซึมผานของกาซของภาชนะบรรจุแตละชนิด
ตารางที่ 2 สมบัติของวัสดุฟล มสําหรับภาชนะบรรจุ

ที่มา: Sandhya (2010)
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