การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศ
การบรรจุภายใตบรรยากาศของกาซ หรือ gas packaging หรือ gas exchange packaging เปนการบรรจุผลิตภัณฑ
ใหอยูภายใตบรรยากาศของกาซ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด และอัตราสวนของกาซชนิดตางๆ แตกตางไปจากอัตราสวนที่
พบในบรรยากาศปกติ มีการแบงกระบวนการบรรจุนี้ออกเปน 4 ประเภทตามสภาพบรรยากาศ คือ
1. การบรรจุภายใตบรรยากาศแบบควบคุม (control atmosphere packaging, CAP) เปนการบรรจุผลิตภัณฑ โดย
อยูภายใตสภาพบรรยากาศที่มีอตั ราสวนของแกสที่แตกตางกัน ซึ่งแตกตางจากบรรยากาศปกติ และอัตราสวนนี้จะคงทีต่ ลอด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
2. การบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (modiﬁed atmosphere packaging, MAP) เปนเทคนิคการถนอมอาหาร เพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด ทําไดโดยการบรรจุอาหารในภาชนะบรรจุที่มีการปรับสัดสวนบรรยากาศภายใน ใหมีอัตราสวน
ของกาซชนิดตางๆ แตกตางไปจากบรรยากาศปกติ โดยสัดสวนของกาซที่ใชอาจเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลา อายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ ขึน้ อยูกับชนิดของผลิตภัณฑ และชนิดของวัสดุที่ใชทําภาชนะบรรจุ

ภาพที่ 1 การบรรจุอาหารทะเลแบบดัดแปรบรรยากาศ (MAP)
ที่มา: http://modiﬁedatmospherepackaging.com/applications/modiﬁed-atmosphere-packaging-ﬁsh-andseafood
3. Gas ﬂush packaging เปนการบรรจุผลิตภัณฑภายใตบรรยากาศของกาซหนึ่งๆ เชน กาซคารบอนไดออกไซด หรือ
กาซไนโตรเจน ซึ่งฉีดหรืออัดกาซเขาไปในภาชนะบรรจุแทนที่อากาศภายใน นิยมใชกับอาหารที่เสื่อมเสียจากกาซออกซิเจน
4. Vacuum packaging เปนการบรรจุผลิตภัณฑภายใตสภาวะสุญญากาศ โดยดึงเอาอากาศภายในภาชนะบรรจุ
ออกไป และไมมีการฉีดหรือกาซอื่นๆเขาไป ทําใหเกิดความแตกตางของความดันในและนอกภาชนะบรรจุ ซึ่งภาชนะบรรจุจะ
เกิดการรัดตัวสําหรับภาชนะบรรจุชนิดออนตัว (ﬂexible form) หรือยุบตัวสําหรับภาชนะบรรจุชนิดกึ่งคงรูป (semi rigid form)
การบรรจุแบบสุญญากาศเพื่อปองการการเสื่อมเสียของอาหารจากจุลินทรียที่ตองการออกซิเจน

ปองกันการเสื่อมเสียจาก

ปฏิกิริยาทางเคมีที่ตองการออกซิเจนในปฏิกิริยา และปองกันการเกิดสีน้ําตาลที่เกี่ยวของกับเอนไซม
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ภาพที่ 2 การบรรจุอาหารดวยสุญญากาศ
ที่มา: http://www.vacuum-packagingbag.com/chinacustomized_ny_pe_polyester_sausage_vacuum_packaging_bags_eco_friendly-1813767.html
ชนิดของกาซที่ใชการบรรจุภายใตบรรยากาศกาซ
1. กาซออกซิเจน (oxygen) ใชในการรักษาความสดของอาหาร เชน สีของเนื้อ รักษาสภาวะการหายใจของผักผลไม
และชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ตองการอากาศ ซึง่ เปนสาเหตุของอาหารเสื่อมเสียแตควรใชในกาซออกซิเจนในปริมาณที่
นอย เพราะกาซออกซิเจนเปนสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําใหอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน มีกลิ่นเหม็นหืน
2. กาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) ชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรียทั้งที่ใชออกซิเจนไมไมใชออกซิเจนใน
การเติบโต โดยทั่วไปแลวนิยมใสปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณมาก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาใหนานมากยิ่งขึน้
แตเนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดสามารถถูกดูดซับหรือละลายลงในอาหารที่มีความชื้นสูงๆ สงผลเสียตอกลิน่ และอาจทําให
ผักและผลไมเกิดความเสียหายได ปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดที่เหมาะสม คือ ประมาณรอยละ 20
3. ไนโตรเจน (nitrogen) เปนกาซเฉื่อยที่เปนองคประกอบของอากาศมีอยูถึงประมาณ 78% ในบรรยากาศทัว่ ไป ใชใน
การปรับสมดุลของการผสมกาซตางชนิด หรือใชบรรจุเพื่อปองกันความเสียหายของอาหารที่แตกหักงาย เชน ขนมอบกรอบ
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการใชแกสชนิดอื่นๆในการบรรจุ เชน กลุม noble gas ไดแก ฮีเลียม นีออน อารกอนและ
ซีนอนซึ่งเปนแกสเฉื่อย ใชในการบรรจุมันฝรั่งทอดเพื่อปองกันการเกิดออกซิเดชัน รวมถึงแกสคารบอนมอนนอกไซดซ่ึงชวย
รักษาสีแดงสดในเนื้อสัตวไดเปนอยางดี (Arvanitoyannis and Stratakos, 2012) ทั้งนี้ สหภาพยุโรปไมอนุญาตใหใชคารบอน
มอนนอกไซดในการบรรจุอาหาร เนื่องจากความคงตัวของสีดังกลาวอาจบดบังการเสื่อมเสียของเนื้อสัตวจากปจจัยอื่นๆ ซึ่งเปน
การทําใหผูบริโภคเขาใจผิดถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี ในสหรัฐอเมริกายังคงยินยอมใหมีการใชแกสดังกลาวในการ
บรรจุอาหาร
การกําหนดสวนผสมของแกสในระบบ MAP ขึ้นกับชนิดของอาหารและรูปแบบการเสื่อมเสียดังแสดงในตารางที่ 1
อาหารที่มีสาเหตุการเสื่อมเสียหลักมาจากจุลินทรียควรกําหนดสัดสวนคารบอนไดออกไซดในปริมาณสูง (อยางนอย 20%) ใน
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ขอบเขตที่จะไมกอผลเสีย เชน การลดลงของพีเอชจากการละลายและการยุบตัวของบรรจุภัณฑ เปนตน ผลิตภัณฑเบเกอรี่มัก
พบการเสื่อมเสียจากเชื่อราซึ่งตองการอากาศในการเจริญเติบโต การบรรจุในสภาพที่มีคารบอนไดออกไซด มากกวา 60% จะ
ชวยยั บยั้ง การเจริญ เติบ โตของเชื้ อราและสามารถยื ดอายุการเก็บ รักษาโดยไมส งผลกระทบตอคุณภาพดา นอื่น ๆ สํ าหรั บ
ผลิตภัณฑที่เกิดการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ควรหลีกเลี่ยงการใชแกสออกซิเจน โดยนิยมบรรจุดวยไนโตรเจน 100%
หรือไนโตรเจนผสมคารบอนไดออกไซดในกรณีที่ตองการฤทธิ์ตานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย สําหรับผักและผลไมที่มีการ
หายใจนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใชคารบอนไดออกไซดและออกซิเจนในปริมาณที่สูงหรือต่ําเกินไป เพื่อปองกันการหายใจแบบไมใช
อากาศของพืช
ตารางที่ 1 ตัวอยางสวนผสมของกาซในการบรรจุภายใตสภาพดัดแปรบรรยากาศ
Product

Temperature

O 2 (%)

CO 2 (%)

N 2 (%)

Meat

0-3

40-80

20

Balance

Processed meat e.g. cured

1-3

0

30

70

Fish

0-2

20-30

40-60

Balance

Fruits & vegetables

0-12

1-20

0-20

Balance

Bakery products

Room

0

60

40

0

50-80

Balance

meat

temperature
Ready meals

2-5

ที่มา: ดัดแปลงจาก Robertson (2013), Sandhya (2010)

สมบัติพื้นฐานของภาชนะบรรจุ
คุณสมบัติของภาชนะบรรจุดานอัตราการซึมผานของแกสมีผลโดยตรงตอองคประกอบของบรรยากาศภายในภาชนะ
บรรจุ โดยทั่วไปในการบรรจุอาหารที่ไมมีการหายใจ เชน อาหารแหง ผลิตภัณฑเบเกอรี่และเนื้อสัตว ภาชนะบรรจุควรมีอัตรา
การซึมผานต่ําเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศดัดแปรภายในบรรจุภัณฑ เชน การบรรจุมันฝรั่งทอดดวยแกสไนโตรเจน การบรรจุ
อาหารแชเยือกแข็งในระบบสุญญากาศ ในขณะที่ผักและผลไมนั้นมีการหายใจ มีการใชออกซิเจนและเกิดการสะสมของแกส
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คารบอนไดออกไซด ซึ่งนําไปสูการหายใจแบบไมใชอากาศทําใหผักและผลไมเสื่อมเสียเร็วขึ้น ภาชนะบรรจุจึงควรมีอัตราการซึม
ผานของแกสที่สูงพอใหมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอจะยับยั้งการหายใจแบบไมใชอากาศ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในระหวางการเก็บรักษาและขนสงยังมีผลตอสภาพซึมผานของฟลม การแพรและการละลายของแกสในอาหารรวมถึง
อั ต ราการหายใจของพื ช (Sandhya, 2010) ซึ่ ง ทํ า ให สั ด ส ว นของแก ส ในบรรจุ ภั ณ ฑ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง สามารถจํ า แนก
คุณลักษณะที่สําคัญของบรรจุภัณฑไดดังนี้
1. สมบัติการซึมผานของกาซ (gas permeability) ซึ่งวัสดุแตละชนิดมีอัตราการซึมผานของกาซที่แตกตางกัน การ
เลือกใชภาชนะบรรจุจึงขึ้นอยูกบั ชนิดของผลิตภัณฑ อายุการเก็บรักษา และสภาวะการเก็บรักษา ถาตองการวัสดุที่มสี มบัติ
ปองกันกาซไดดีมาก มักเลือกใชเปนฟลมที่มีอาบไอโลหะ
2. สมบัติการซึมผานของไอน้ํา (water vapor transmission rate, WVTR) การเลือกวัสดุจากคา WVTR ตอง
ระมัดระวังปญหาหยดน้ําภายในภาชนะบรรจุและการสูญเสียความชื้นของผลิตภัณฑ อาจเลือกใชวัสดุที่ใสสารปองกันการเกิด
หยดน้ํา หรือการเจาะรูเล็กๆ เพื่อชวยระบายไอน้าํ บางสวนออกไปจากภาชนะบรรจุ
3. การปดผนึกดวยความรอน (heat sealability) การบรรจุแบบนี้ นิยมใชการปดผนึกดวยความรอนเนื่องจากเปนการ
ปดผนึกที่แนนสนิท ปองการผานเขาออกของกลิ่น กาซ ไอน้ํา และจุลนิ ทรียไดดี การปดผนึกดวยความรอนทําไดงา ย และใช
ระยะเวลาในการปดผนึกสัน้ มาก
4. การปองกันการซึมผานของไขมัน เปนสมบัติทสี่ ําคัญสําหรับผลิตภัณฑที่มไี ขมันมาก โดยฟลม ชั้นในตองสามารถปด
ผนึกดวยความรอนได และยังตองปองกันไขมันจากผลิตภัณฑไมใหซึมผานมาที่ฟลมชั้นถัดมาดวย โดยไขมันที่ซึมออกมานัน้ จะ
ถูกออกซิไดซไดงาย ทําใหเหม็นหืน นอกจากนี้วัสดุตองมีสมบัติปองกันแสงโดยเลือกใชวัสดุทึบแสง เพราะแสงเปนสาเหตุของ
การเสื่อมเสียของอาหารที่ไวตอแสงและมีไขมันมาก
รูปแบบของภาชนะบรรจุ
1. ถุงและซอง ซึ่งถุงนิยมใชกับการบรรจุแบบสุญญากาศ เพื่อเพิ่มความสวยงาม
2. ถาดและถุง ใชถาดบรรจุอาหารแลวบรรจุลงในถุงอีกครั้ง
3. ถาดและฟลมปด ใชถาดพลาสติกบรรจุอาหารแลวปดถาดดวยฟลมพลาสติก โดยใชการปดผนึกดวย
ความรอน
ขอควรระวังสํ าหรับ การบรรจุ MAP ในสภาพปลอดแกสออกซิเจน คือ การเจริญเติบ โตของจุลินทรียกอโรคที่ไ ม
ตองการอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Clostridium botulinum ซึ่งอาจเจริญเติบโตและสรางสารพิษในอาหารซึ่งไมแสดงการเนา
เสีย เนื่องจากการบรรจุดังกลาวไดยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียตองการอากาศที่ทําใหอาหารเนาเสีย ดังนั้น การบรรจุ
แบบดัดแปรบรรยากาศในอาหารสดจึงมักใชรวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียกอโรค
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ในปจจุบัน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีขอกําหนดที่เกี่ยวของกับอาหารที่บรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศ คือ
EU Directive No. 95/2/EC ได กํ า หนดให มี ก ารระบุ E-number บนฉลากอาหารที่ มี การดั ด แปรสภาพบรรยากาศ ดั ง นี้
Carbon dioxide E 2 9 0 , Argon E 9 3 8 , Helium E 9 3 9 , Nitrogen E 9 4 1 , Nitrous oxide E 9 4 2 , Oxygen E 9 4 8 ,
Hydrogen E 949 รวมถึงความสามารถในการตรวจติดตาม (tracability) ผลิตภัณฑอาหารทุกขั้นตอนตั้งแตการผลิต แปรรูป
และการขนสง (European Union regulation (EC) No. 178/2002) และผูผลิตตองจัดทําระบบ HACCP เพื่อประเมินความ
เสี่ยงและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมดานปริมาณแกส (gas content) และความสมบูรณของรอยปดผนึก (seal integrity) บรรจุ
ภั ณ ฑ (FDA 2005 Food Code Annex 6 - Food processing criteria (reduced oxygen packaging)) ซึ่ ง ป จ จั ย ทั้ ง สอง
สงผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศ
ปจจัยตางๆที่ทําใหการบรรจุผลิตภัณฑในสภาพดัดแปรบรรยากาศประสบความสําเร็จ ไดแก คุณภาพเริ่มตนและ
ปริมาณจุลินทรียของวัตถุดิบอาหาร การจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อปองกันการปนเปอน เครื่องจักรบรรจุที่มีประสิทธิภาพ
และมีความแมนยําในการบรรจุแกสตามชนิดและสัดสวนที่กําหนด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระหวางการเก็บรักษา
โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารที่มีการหายใจ ไดแก ผักและผลไม รวมถึงการเลือกใชวัสดุบรรจุและสัดสวนของแกสที่เหมาะสม
การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศชวยยืดอายุและรักษาความสดของอาหาร ซึ่งในกระบวนการผลิตมีระบบบรรจุ
แบบตอเนื่อง ไดแก การขึ้นรูปภาชนะแบบถุงหรือถาด การบรรจุอาหาร เติมแกสและปดผนึก กระบวนการผลิตจึงมีความ
สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถใชกับอาหารไดหลากหลายชนิดทั้งอาหารสดและอาหารแปรรูป ทั้งนี้ การบรรจุในสภาพดัดแปร
บรรยากาศเปนวิธีถนอมอาหารที่ปราศจากการใชวัตถุกันเสียหรือสารเติมแตงชนิดตางๆ จึงตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้น
ของผูบริโภคที่ตองการบริโภคอาหารที่มีความสดและเปนธรรมชาติ
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