การบรรจุผลิตภัณฑเบเกอรี่
ผลิตภัณฑเบเกอรี่มีรูปแบบและองคประกอบที่หลากหลาย ทั้งที่เปนผลิตภัณฑพรอมบริโภคและผลิตภัณฑที่อบเพียง
บางสวน ซึ่งผูคาปลีกสามารถนํามาอบตอกอนการจําหนายตามรานเบเกอรี่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงจัดจําหนาย
และทําใหผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑที่มีความสดใหม การเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมจึงควรคํานึงถึงลักษณะ องคประกอบและ
รูปแบบการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑเปนรายกรณี ทั้งนี้ผลิตภัณฑเบเกอรี่พรอมบริโภคมักมีอายุการเก็บรักษาสั้น ผูบริโภคนิยม
บริโภคภายหลังซื้อไมนาน การเลือกใชบรรจุภัณ ฑจึงไมเนนการใชวัสดุที่มีสภาพการปองกันสูงนัก ในทางกลับกันผูบริโภค
ผลิตภัณฑเบเกอรี่มักตองการความสดใหม ผูจัดจําหนายจึงนิยมอาศัยหลักการขายรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑที่แสดงถึง
ความสดใหมของผลิตภัณฑ
การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑเบเกอรี่
รูป แบบการเสื่อมเสียของผลิต ภัณ ฑ เบเกอรี่มี ความหลากหลายขึ้น อยูกับ องคป ระกอบและลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งพบการเสื่อมเสียทั้งทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย เชน ขนมเคกที่มักมีการตกแตงหนาใหสวยงามดึงดูดผูบริโภค
มักประสบปญ หาความเสียหายเนื่องจากการขนสง การกระแทก และการที่หนาขนมสูญ เสียรูปราง รวมถึงการกดทั บของ
ผลิตภัณฑขนมปงจากการขนสงดวยกลองลูกฟูก เปนตน การเสื่อมเสียทางกายภาพดังกลาวมักอาศัยการแกปญหาโดยการ
ออกแบบรูปแบบการจัดเรียง การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑปฐมภูมิกอนบรรจุในกลองลูกฟูกที่ชวยปองกันการกระแทก
และเคลื่อนยายของผลิตภัณฑตางๆ การดูแลจัดการระบบขนสงและการขนยายผลิตภัณฑดวยความประณีต เปนตน
1. การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย
ผลิตภัณ ฑ เบเกอรี่มักพบการเสื่อมเสียจากเชื้อราเนื่องจากมีคา a w ไมเหมาะสมตอการเจริญ เติบโตของแบคที เรีย
อย า งไรก็ ดี ขนมป ง ใส ไส (filling) ต า งๆอาจพบการเสื่ อ มเสี ย จากแบคที เรี ย ได ในส ว นไส ที่ มี ค วามชื้ น สู งเพี ย งพอต อ การ
เจริญ เติ บ โตของแบคที เรีย ตารางที่ 1 แสดงคา a w ของผลิ ต ภั ณ ฑ เบเกอรี่ และการเสื่ อมเสี ยจากจุ ลิน ทรียป ระเภทต างๆ
ผลิตภัณฑที่มีคา a w สูงกวา 0.9 อาจพบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เชน Bacillus subtilis ซึ่งทําใหเกิดลักษณะคลาย
ยางยืดหรือเชือก (rope) เมื่อเสื่อมเสีย เมื่อคา a w ของอาหารลดต่ําลงการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจะถูกจํากัด ทําใหพบการ
เจริญเติบโตของยีสตและรา ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
• ทนทานตอ a w ต่ําไดดีกวาจุลินทรียประเภทอื่น เชื้อราบางชนิดอาจทนตอ a w ต่ําถึง 0.65
• เปนจุลนิ ทรียที่ตองการอออกซิเจนในการดํารงชีวิต ดังนัน้ การบรรจุแบบสุญญากาศจึงชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อราไดดี
• มีความไว (sensitive) ตอแกสคารบอนไดออกไซด จึงมีการบรรจุขนมปงในสภาพบรรยากาศดัดแปรที่มี
คารบอนไดออกไซดในปริมาณสูง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
• ทนทานตอความรอนต่าํ การใหความรอนจะทําลายเชื้อราได
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ตารางที่ 1 คาวอเตอรแอคตีวิตี้ของผลิตภัณฑเบเกอรี่และการเสื่อมเสียจากจุลินทรียประเภทตางๆ

ที่มา: Robertson (2013)
แนวทางการยับยั้งปริมาณและการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารในบรรจุภัณฑ
• ลดคา a w
• ลดอุณหภูมิ
• ใสสารกันเสีย (preservative)
• ใชวัตถุดิบและหรือการแปรรูปใหมีจํานวนเชื้อเริ่มตนนอยที่สุด
• บรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศที่มีคารบอนไดออกไซดสงู
• ลดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภณ
ั ฑใหต่ําที่สุด (minimize)

ภาพที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโตของเชื้อรา
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2. การถายเทความชื้น
การถายเทความชื้นเขาหรืออกจากผลิตภัณฑอาหารเกิดจากความแตกตางของความดันไอในอาหาร ซึ่งพิจารณาจาก
คา a w กับความดันไอในบรรยากาศหรือความชื้นสัมพัทธ (relative humidity) การสูญเสียความชื้นทําใหผลิตภัณฑแข็งกรอบ
มากขึ้น ในขณะที่การดูดซับความชื้นจะทําใหผลิตภัณฑนิ่มและสูญเสียความกรอบ การใชบรรจุภัณฑที่ปองกันการผานเขาออก
ของความชื้นจะชวยปองกันการถายเทความชื้นของผลิตภัณฑ นอกจากนี้การสูญเสียความชื้นจากผลิตภัณฑยังอาจเกิดจาก
กระบวนการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตารชหรือ “สเตลิง” ซึ่งจะกลาวตอไป
ในกรณีขนมปงฝรั่งเศสและขนมปงที่มีเปลือกแข็งอื่นๆ การถายเทของความชื้นจากเนื้อขนมปงมาที่เปลือกจะทําให
เปลือกขนมปงนิ่มลง ซึ่งไมเปนที่พึงประสงคของผูบริโภค จึงนิยมใชบรรจุภัณฑ เชน OPP หรือ OPET ที่เจาะรูใหความชื้นที่
เปลือกถายเทออกสูบรรยากาศ เพื่อใหเปลือกขนมปงยังคงความกรอบไว นอกจากนี้ หากเปลือกมีความชื้นสูงขึ้นอาจทําใหเกิด
การเจริญเติบโตของเชื้อราไดเชนกัน
ผลิตภัณฑคุกกี้ บิสกิตมักประสบปญหาการดูดซับความชื้นจากสภาพแวดลอมซึ่งทําใหผลิตภัณฑมีคุณลักษณะนิ่มลง
การวิเคราะหปริมาณความชื้นหรือคา a w วิกฤต (critical a w ) ซึ่งทําใหผลิตภัณฑนิ่มลงที่อุณหภูมิหอง จะทําใหผูผลิตเลือกใช
บรรจุภัณฑที่มีอัตราการซึมผานของไอน้ําไดอยางเหมาะสมตลอดอายุการเก็บรักษา โดยประเมินปริมาณความชื้นที่เกิดจากไอ
น้ําแพรผานเขาบรรจุภัณฑเทียบกับปริมาณน้ําที่ทําใหผลิตภัณฑนิ่มลง จะไดระยะเวลาที่เปนอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
คา a w วิกฤตของแตละผลิตภัณฑขึ้นอยูกับองคประกอบของอาหาร โดยทั่วไปมักอยูราว a w 0.5 ± 0.2 (Robertson, 2013)
3. การเกิดสเตลิง (Staling)
ผลิตภัณฑเบเกอรี่มีองคประกอบหลัก คือ สตารช ซึ่งเมื่อผานการแปรรูปเปนผลิตภัณฑจะมีโครงสรางเปนอสัณฐาน
ยางไรก็ ดี องค ป ระกอบสตารช มี แ นวโน ม กอตั วเป น ผลึ กใหม หรือเรีย กวาเกิ ด รีโทรเกรเดชั น หรือสเตลิง ทํ าให การจั ด เรีย ง
โครงสรางขององคประกอบสตารชเปนระเบียบมากขึ้น มีการขจัดน้ําที่โมเลกุลอสัณฐานดูดซับไว ทําใหความชื้นของผลิตภัณฑ
ลดลงและมีเนื้อสัมผัสที่แนนแข็งและแหงมากขึ้น เชน ขนมปงแผนเมื่อเก็บไวนานจะมีลักษณะแหงกระดางกวาเมื่ออบเสร็จ
ใหมๆ ทั้งนี้ บรรจุภัณฑมิไดสงผลกระทบตอการเกิดปฏิกิริยานี้ ผูผลิตนิยมใชการปรับสูตรอาหาร เชน การใชสตารชดัดแปร การ
ปรับสวนผสมและการเติมสารไฮโดรคอลลอยดเพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาดังกลาว
4. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีไขมันเปนสวนประกอบอาจเกิดกลิ่นหืนจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งทําใหกลิ่นรสของอาหารเปลี่ยนแปลง
ไป การปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอาจกระทําโดยเลือกใชบรรจุภัณฑทึบแสง หรือการบรรจุแบบสุญญากาศ รวมถึง
การใสสารตานออกซิเดชันลงในสวนผสม อยางไรก็ดี ขนมปงแผนมักไมพบปญหาการเกิดออกซิเดชันดังกลาว แตอาจพบการ
เกิดกลิ่นผิดปกติ กลิ่นกรด กลิ่นฝุนผง (dust) รวมถึงกลิ่นหืนไดในขนมปงโฮลวีท (Robertson, 2013)
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความหลากหลาย ตารางที่ 2 แสดงชนิดของบรรจุภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑเบเก
อรี่ประเภทตางๆ หากเปนผลิตภัณฑที่นิยมบริโภคทันที มักใชวัสดุประเภทกระดาษซึ่งหากผลิตภัณฑมีไขมันมาก อาจพบการซึม
ของไขมันเขาสูชั้นกระดาษ การใชบรรจุภัณฑพลาสติกอาจพบปญหาการซึมของไขมันเขาสูบรรจุภัณฑเชนกัน ซึ่งตองเลือกชนิด
ที่ปองกันไขมันไดดี (greaseproof)
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ขนมปงที่มีอายุการเก็บรักษา 7-14 วัน ควรเลือกใชบรรจุภัณฑที่ปองกันการสะสมของความชื้นภายในบรรจุภัณฑมาก
จนเกินไปเพื่อปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยทั่วไปผูผลิตนิยมบรรจุในถุง LLDPE และมีแท็ก PS ในการปดผนึก สําหรับ
ผลิตภัณฑที่ตองการเปลือกกรอบอาจใชถุงที่มีการเจาะรูเพื่อใหความชื้นที่เปลือกถายเทออกสูบรรยากาศ
ตารางที่ 2 บรรจุภัณฑประเภทตางๆ ที่ใชกบั ผลิตภัณฑเบเกอรี่

ที่มา: Galić et al. (2009)
สําหรับผลิตภัณฑแหงที่มีคา a w ต่ํามักเสื่อมเสียจากกลิ่นหืนมากกวาจุลินทรีย เชน คุกกี้ แครกเกอรและบิสกิต จะมี
อายุการเก็บรักษายาว จึงควรเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีความสามารถปองกันการซึมผานของไอน้ําและแกส หรืออาจรวมถึงแสงได
ดี เชน PVdC เคลือบ PP หรือกระดาษ ในปจจุบันฟลม OPP ไดรับความนิยมใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับคุกกี้ แครกเกอรและ
บิสกิตเปนอยางมาก
• OPP ธรรมดา (plain) มีราคาถูก แตตองมีการเคลือบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการปดผนึกดวยความรอน
• OPP แบบรีดรวม (Coextrude) จะใหฟลมที่มีความแข็งแรงของรอยปดผนึก (seal strength) ที่สูงมาก
• Acrylic-coated OPP หรือ PVdC-coated OPP ทําใหฟลมมีคุณสมบัติปองกันออกซิเจน สารระเหย กลิ่น และกลิ่น
รสไดดีมาก

©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

4

ผลิตภัณฑที่มีการแตกหักนิยมใชวัสดุที่เปนโครงสราง เชน กลองกระดาษ ถาดพลาสติก PVC หรือ HIPS ซึ่งปจจุบันแทนที่ดวย
PET เนื่องจากขอจํากัดทางกฎหมายการนําเขา-สงออกของสหภาพยุโรป โดยทั่วไปมักมีการปดผนึกถาดชั้นใน ซึ่งชวยปองกัน
การซึมผานของแกและไอน้ําได
เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑเบเกอรี่
1. การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศ
การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑเบเกอรี่มีสาเหตุหลายดาน เชน การเกิดสเตลิง การเสื่อมเสียจากราและแบคทีเรีย ขนมปง
และผลิตภัณฑเบเกอรี่ ที่มีองคประกอบ คือ แปง น้ํา และยีสต มักพบการเสื่อมเสียจากจุลินทรียประเภทเชื้อราหรือยีสต การใช
เทคโนโลยีการบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศนิยมใชการกําหนดสัดสวนแกสออกซิเจน: ไนโตรเจน: คารบอนไดออกไซด เพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยการใชคารบอนไดออกไซดในปริมาณสูงจะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไดดี แตไมมีผล
ตอยีสต มีรายงานวาการบรรจุขนมปงในบรรยากาศที่มีแกสคารบอนไดออกไซด 17% ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ตั้งแตราวป ค.ศ.1933 (Robertson, 2013)
ตารางที่ 3 แสดงสภาวะการบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศของผลิตภัณฑอาหารและอายุการเก็บรักษา ซึ่งจะเห็นวา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมนิยมบรรจุแกสออกซิเจน เนื่องจากไมใชองคประกอบที่จําเปนตอการรักษาคุณภาพอาหาร เชน การรักษาสี
แดงในผลิตภัณฑเนื้อสัตว หรือการหายใจของผักและผลไม และยังเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในอาหาร การ
บรรจุนิยมใชคารบอนไดออกไซดในปริมาณสูง ทั้งนี้ อาจมีการใชไนโตรเจนเพื่อปองกันการยุบตัวของบรรจุภัณฑ (package
collapse) เนื่องจากการละลายของแกสคารบอนไดออกไซดลงในองคประกอบอาหาร ทั้งนี้ การเลือกใชบรรจุภัณฑสําหรับ
บรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศ ตองคํานึงถึงสภาพการซึมผานของแกสต่ํา เพื่อรักษาความเขมขนของแกสคารบอนไดออกไซด
ในบรรจุภัณฑ เชน ถาด APET/EVOH/LDPE ฟลม PA/LDPE เปนตน
ตารางที่ 3 การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศของผลิตภัณฑอาหารและอายุการเก็บรักษา

ที่มา: Galić et al. (2009)
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ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาการบรรจุในสภาพที่มีคารบอนไดออกไซดสูงนั้นชวยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑเบเกอรี่
ไดเปน อยางดี ซึ่งขึ้น อยูกับ ลักษณะของอาหาร เช น องคป ระกอบ คา a w และอัตราสวนพื้ น ที่ผิวตอปริมาตร (surface to
volume ratio) เปนตน ผลิตภัณฑที่มีอัตราสวนพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูงมักมีแนวโนมเสื่อมเสียไดเร็วกวาผลิตภัณฑที่มีอัตราสวน
พื้นที่ผิวตอปริมาตรต่ํา เชน แปงพิซซาและขนมปงพิตาที่มีลักษณะแบน จึงมีพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง
เชื้อราเปนจุลินทรียที่ตองการออกซิเจนในการดํารงชีพ การบรรจุในสภาพที่มีคารบอนไดออกไซดปริมาณสูงรวมทั้ง
สภาพสุญญากาศจะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไดเปนอยางดี ทําใหอายุการเก็บรักษานานขึ้น อยางไรก็ดี ยีสตเปน
จุลินทรียที่เจริญเติบโตไดทั้งสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน จึงยังพบการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑเบเกอรี่ในภายหลัง ซึ่งจะเกิดขึ้น
ชากวาการเจริญเติบโตและเสื่อมเสียจากเชื้อรา
2. วัตถุปลดปลอยไอระเหยเอทานอล
ในประเทศญี่ปุนมีการใชวตั ถุปลดปลอยสารระเหย ประเภทแอลกอฮอล ไดแก ไอเอทานอล (ethanol vapor) ซึ่งทํา
หนาที่เปนสารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียฟงไจ (antifungal agent) ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีรายงานการใชเอทานอล
95% พนบนผิวแปงพิซซาจนมีความเขมขน 2% โดยน้ําหนักของผลิตภัณฑจะทําใหอายุการเก็บรักษานานขึ้นถึง 5 เทา ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (USFDA) ไดประกาศใหเอทานอลเปนสวนผสมอาหารที่ใชพนบนผิว
แป งพิ ซซ ากอนอบ (prebaked pizza) โดยมี ความเขม ขน สู งถึ ง 2% โดยน้ํ าหนั กของผลิต ภั ณ ฑ นั้ น เป น GRAS (Generally
Recognized As Safe)
การปลดปลอยไอระเหยของเอทานอลนิยมใชวิธีการบรรจุเอทานอลบนวัตถุดูดซับแลวบรรจุในซอง (sachet) ซึ่งมีการ
เจาะรูขนาดเล็กระดับไมโคร หรือการใชฟลมที่มีการควบคุมสภาพการซึมผานเพื่อใหไอของเอทานอลแพรผานออกมาสูบรเวณ
ชองวางภายในบรรจุภัณฑ ทั้งนี้ ความชื้นจากอาหารภายในบรรจุภัณฑมีผลตอการปลดปลอยไอระเหยเอทานอลเปนอยางมาก
เนื่องจากความชื้นจะเขาละลายเอทานอลบนวัตถุดูดซับซึ่งจะแพรผานซองออกมาสัมผัสอาหาร อาหารที่มีคา a w เพิ่มขึ้นจึงมี
ปริมาณไอระเหยของเอทานอลสูงขึ้นดวย อยางไรก็ดี การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ กลิ่น
ของเอทานอลอาจสงผลกระทบตอการยอมรับของผูบริโภค เมื่อเปดบรรจุภัณฑ และอาจมีการละลายลงไปในอาหารบางสวน
จึงมีการเติมกลิ่นวนิลาหรือสารใหกลิ่นอื่นๆ เพื่อบดบังกลิ่นเอทานอลดังกลาว
3. วัตถุดูดซับออกซิเจน
การบรรจุแบบสุญญากาศชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไดเปนอยางดี อยางไรก็ดี ความแตกตางดาน
ประสิทธิภาพการกําจัดออกซิเจนโดยใชเครื่องบรรจุสุญญากาศทําใหยังคงมีออกซิเจนหลงเหลือในบรรจุภัณฑ รวมถึงออกซิเจน
ที่ยังถูกกักเก็บไวในโครงสรางรูพรุนของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ไมอาจกําจัดไดหมดจากกระบวนการบรรจุสุญญากาศซึ่งใชเวลาใน
การทําสุญญากาศและปดผนึกไมนาน การใชวัตถุดูดซับออกซิเจน ซึ่งชวยกําจัดออกซิเจนที่หลงเหลืออยูในบรรจุภัณฑใน
ระหวางการเก็บรักษาจึงเปนวิธหี นึ่งที่ชวยกําจัดออกซิเจนที่หลงเหลือในบรรจุภัณฑในระหวางการเก็บรักษา โดยวัตถุดูดซับ
ออกซิเจนนี้มีหลายชนิด แตที่ใชกันในระดับอุตสาหกรรมไดแก ผงเหล็ก (iron, Fe) ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
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