การบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ
การบรรจุ อ าหารแบบสุญ ญากาศช่ว ยยื ดอายุการเก็ บ รั ก ษาอาหารโดยชะลอการเสื่อ มเสีย ของอาหารจากปฏิ กิริยา
ออกซิเดชันที่มีออกซิเจนเป็ นตัวเร่ง การยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของสิง่ มีชีวิตและจุลินทรี ย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเจริ ญเติบโต การ
ลดปั ญหาการเกิด frost ของอาหารแช่เยือกแข็ง นอกจากนี ้การลดช่องว่างอากาศระหว่างอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ช่วยเพิ่มอัตราการ
แลกเปลีย่ นความร้ อนในกระบวนการแปรรูปอหารอีกด้ วย
การชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยมีออกซิเจนเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ เกิดการเสือ่ มเสียคุณภาพอาหารจากองค์ประกอบต่างๆ
ได้ แก่ การเกิดกลิ่นหืน การสลายตัวของเม็ดสี การเกิดสีน ้าตาล ฯลฯ การยับยังปฏิ
้ กิริยาออกซิเดชันของอาหาร ผู้ผลิ ตนิยมใช้ การ
บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ทึบแสง ที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของแก๊ สและความชื ้นได้ เป็ นอย่างดี เช่น ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ ถุงฉาบไอ
โลหะ ถุงเคลือบPVDC การบรรจุในกล่องกระดาษ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ เทคโนโลยีการบรรจุด้วยแก๊ สไนโตรเจนซึง่ เป็ นแก๊ ส
เฉื่อยไม่ทาปฏิกิริยากับองค์ประกอบอาหาร เพื่อแทนที่แก๊ สออกซิเจนในบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงการบรรจุแบบสุญญากาศร่ วมกับการใส่
วัต ถุดูด ซับ ออกซิ เ จนเพื่ อ ก าจัด ออกซิ เ จนที่ ห ลงเหลื อ อยู่ใ นบรรจุ ภัณ ฑ์ นอกจากนี ย้ ัง พบว่า การใช้ ส ารเคลื อ บผิ ว อาหารที่ มี
ส่วนประกอบของสารต้ านออกซิเดชัน เช่น สารสกัดจากชาเขียวและสารสกัดจากเปลือกสนยังช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของไขมันในกุนเชียงได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ แสดงจากค่าสารประกอบไทโอบาร์ บีทิวริ กที่ลดลง เมื่อเทียบกับกุนเชียงที่ไม่ผา่ นการเคลือบผิว
และเคลือบผิวโดยปราศจากสารสกัดทังสอง
้ (ณัฐดนัย และคณะ, 2559)
การยับยัง้ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ท่ ตี ้ องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต
จุลินทรี ย์ที่ปรากฏในอาหารชนิดหนึ่ง ๆ มีหลากหลายประเภท ได้ แก่ จุลินทรี ย์ที่ต้องการออกซิเจน (aerobes) จุลินทรี ย์ที่
ต้ อ งการออกซิ เ จนปริ ม าณน้ อ ย (microaerophiles) จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ จริ ญ เติ บ โตได้ ทัง้ สภาวะที่ มี ห รื อ ไม่ มี อ อกซิ เ จน (facultative
anaerobes) และจุลินทรี ย์ที่เจริ ญเติบโตได้ เฉพาะในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobes) การบรรจุแบบสุญญากาศหรื อการ
ดัดแปรบรรยากาศในสภาวะหนึ่ง ๆ จึงอาจช่วยยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเจริ ญเติบโตได้ ดี แต่ไม่สามารถยับยังการ
้
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ทกุ ประเภทในอาหาร เช่น การบรรจุสญ
ุ ญากาศอาจช่วยยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ Bacillus แต่ไม่ยบั ยัง้
การเจริ ญเติบโตของ Clostridium เป็ นต้ น ดังนันการใช้
้
กรรมวิธียืดอายุอาหารอื่น ๆ เช่น การแช่เย็น การใช้ สารต้ านจุลินทรี ย์ การ
ควบคุม aw จึงยังคงมีความจาเป็ นที่ต้องกระทาร่ วมกัน เพื่อชะลอการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ดีเชือ้ ราเป็ น
จุลินทรี ย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเจริ ญเติบโต รวมถึงมอด แมลง และไข่ของสัตว์ต่าง ๆ ต้ องอาศัยออกซิเจนในการเจริ ญเติบโต
การบรรจุแบบสุญญากาศจึงช่วยยับยังการเสื
้
อ่ มเสียทางชีวภาพได้ อย่างดี เช่น แป้งนัน (nan) แป้งพิซซ่า และข้ าวสาร เป็ นต้ น
การลดปั ญหาการเกิด frost ของอาหารแช่ เยือกแข็ง
วิธีการแก้ ปัญหาการตกผลึกของน ้าแข็งบริ เวณผิวหน้ าอาหารหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์นิยมใช้ การบรรจุที่กาจัดช่องว่างเหนืออาหาร
(headspace) เพื่อลดการระเหิดของผลึกน ้าแข็งจากโครงสร้ างอาหารออกมาที่ผิวหน้ าของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยนิยมใช้
การบรรจุแบบสุญญากาศหดรัด (vacuum skin packaging) เพื่อลดช่องว่างเหนืออาหาร อนึ่งการบรรจุแบบสุญญากาศที่ยงั มี
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ช่องว่างเหนืออาหาร เช่น การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ถาดสุญญากาศที่ยงั มีช่องว่างเหนืออาหาร แต่ไม่อาจช่วยยับยังการเกิ
้
ดผลึกน ้าแข็ง
ดังกล่าวได้
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