การบรรจุไวน์
ไวน์ผลิตจากกระบวนการหมักผลไม้ ได้ แก่ องุ่น ด้ วยยีสต์ ซึ่งแบ่งได้ เป็ น table wine (แอลกอฮอล์ร้อยละ 12-14) และ
appetizer wine (แอลกอฮอล์ร้อยละ 15-21) กระบวนการผลิตไวน์ประกอบด้ วยการบด (crush) วัตถุดิบองุ่น และเติมสารซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ เพื่อยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์ ต้ านการทํางานของเอนไซม์ที่ทําให้ เกิดสีนํ ้าตาล และเป็ นสารต้ านออกซิเดชัน
แล้ วแยกส่วนของเหลวออกเพื่อนําไปเข้ าสูก่ ระบวนการหมักด้ วยยีสต์ที่มีสายพันธุ์จําเพาะ เพื่อให้ เกิดกลิ่นรสที่พงึ ประสงค์ ภายหลัง
กระบวนการหมักจะมีการตกตะกอนสารแขวนลอยต่างๆ แล้ วนําไวน์ไปบ่มเป็ นเวลาต่างๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปนิยมใช้ ถงั ไม้ เป็ นภาชนะบรรจุ
การเสื่อมเสียของไวน์มกั เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรส โดยที่ไวน์ ขาวจะไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาออกซิเดชันมากกว่าไวน์แดง เนื่องจากมีสารประกอบฟี นอลในปริ มาณตํ่ากว่า จึงทําให้ สญ
ู เสียความสด
ความเป็ นผลไม้ (fruitness) และมีการเกิดกลิ่นรสผิดปกติ และการเกิดสีนํ ้าตาล สําหรับการเกิดออกซิเดชันในไวน์แดงนั ้นจะทําให้ เกิ
กระบวนการพอลิเมอไรซ์ของแทนนินและแอนโทไซยานิน ทําให้ ไวน์แดงเกิดการเปลี่ยนแปลงสีอีกด้ วย ทังนี
้ ้การเกิดออกซิเดชันของ
ไวน์บางชนิดอาจทําให้ เกิดลักษณะที่พงึ ประสงค์ เช่น ไวน์ tannic-red, cherries และ tawny ports
กระบวนการบรรจุไวน์นิยมกําจัดออกซิเจนออกด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การเติมไนโตรเจนลงในภาชนะ และในผลิตภัณฑ์
โดยตรงเพื่อไล่ออกซิเจนที่ตกค้ างอยู่ในไวน์ออก สําหรับภาชนะบรรจุไวน์นนส่
ั ้ วนใหญ่เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดแก้ ว ซึ่งเป็ นขวด
แก้ วที่มีสีเข้ มเพื่อการส่องผ่านของแสง เนื่องจากไวน์มีการเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายเมื่อสัมผัสกับแสง ในขณะที่กระป๋ องโลหะนันไม่
้ ได้ รับ
ความนิยมในการใช้ บรรจุไวน์เท่าที่ควร นอกจากนี ้มีการพัฒนาวัสดุพลาสติกสําหรับบรรจุไวน์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ อุตสาหกรรมผลิตไวน์
เริ่ มหันมาใช้ วสั ดุพลาสติกประเภทขวด PET กันมากขึ ้น มีการพัฒนาวัสดุลามิเนต เพื่อเพิ่มสภาพต้ านทานการซึมผ่านของวัสดุ
ป้องกันการผ่านเข้ า-ออกของแกสออกซิเจน เช่น การเพิ่มชันของวั
้
สดุที่สามารถดูดซับแก๊ สออกซิเจน การบรรจุไวน์ในถุงแบบ bag-inbox ซึง่ ใช้ วสั ดุหลายชัน้ เช่น PVDC coated PA/LDPE, LDPE/EVOH/PA/LDPE, metalized PET เป็ นต้ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ วยังเป็ นที่นิยมใช้ ในการบรรจุไวน์จนถึงปั จจุบนั ฝาที่ใช้ ปิดผนึกมีความสําคัญต่อคณ
ุ ภาพของไวน์เป็ น
อย่างมาก โดยทัว่ ไปขวดไวน์นิยมปิ ดผนึกด้ วยฝาจุกคอร์ กจากต้ นโอ๊ ค ซึง่ ผลิตจากเปลือกนอก (outer bark) ของไม้ โอ๊ ค มีลกั ษณะ
แข็งแรง (tough) เบา (light) และยืดหยุ่น (elastic) โดยฝาคอร์ กนันจะมี
้
การรมด้ วยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เพื่อทําการฆ่าเชื ้อก่อนการใช้
งาน ฝาจุกคอร์ กนัน้ ยังพบเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดกลิ่นรสที่พึงประสงค์ และในขณะเดียวกันก่อให้ เกิดกลิ่นรสไม่พึงประสงค์
ละลายลงสูไ่ วน์ด้วย จึงต้ องมีการควบคุมกลิน่ จากไม้ คอร์ กให้ มีความเหมาะสม
การปิ ดผนึกไวน์ โดยทั่วไปจะมีการเว้ นช่องว่างประมาณ 15 มิลลิเมตรเพื่อป้องกันการดันตัวออกบางส่วน (partial
ejection) ของจุกคอร์ กเนื่องจากแรงดันของแก๊ สบริ เวณช่องว่าง ที่มาจากการขยายตัวของของเหลวจากความร้ อน (thermal
expansion) นอกจากนี ้จุกคอร์ กมีนํ ้าหนักเบา เนื่องจากมีช่องว่างในโครงสร้ างจํานวนมาก (ร้ อยละ 80 -85) ทําให้ มีแก๊ สออกซิเจน
กระจายอยู่เป็ นจํ านวนมาก ซึ่ง นํ าไปสู่การละลายลงสู่ไวน์ ได้ ในระหว่างการเก็บรั กษา เพื่ อป้องกัน ปั ญหาดัง กล่า ว รวมถึงการ
ปนเปื อ้ นของกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์จงึ มีการใช้ ฝาเกลียวผลิตจากวัสดุโลหะในปั จจุบนั
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ภาพที่ 1 บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ วสําหรับผลิตภัณฑ์ไวน์
ที่มา: https://www.groupon.com/deals/gg-splash-wines-15-bottles-holiday-bags

ภาพที่ 2 จุกคอร์ กคุณภาพแบบต่างๆ
ที่มา: http://winefolly.com/tutorial/corks-vs-screw-caps/
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