การบรรจุกาแฟ
เม็ดกาแฟได้ มาจากต้ นไม้ ในตระกูล Coffea ซึง่ มีสปี ชีส์ที่สําคัญ ได้ แก่ C. arabica และ C. Robusta ซึง่ นํามากระเทาะ
เปลือก ผ่านกระบวนการเตรี ยม การคัว่ (roasting) การบด (grinding) และการต้ ม (brewing) ได้ เป็ นผลิตภัณฑ์กาแฟ ใน
กระบวนการคัว่ นันเป็
้ นการให้ ความร้ อนเม็ดกาแฟอย่างรวดเร็วที่อณ
ุ หภูมิสงู ถึง 180 องศาเซลเซียส ซึง่ จะทําให้ เกิดกลิ่นรส และสาร
ระเหยต่างๆ รวมถึงการปลดปล่อยของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่มาจากการสลายตัวของคาร์ โบไฮเดรต รวมถึงการเกิดปฏิกิริยาทาง
เคมีจากปฏิกิริยาเมลลาร์ ดซึ่งส่งผลต่อการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ ้นนันส่
้ วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ ที่เม็ด
กาแฟเอง ซึ่งพบว่าเมื่อนําเม็ดกาแฟไปบด โดยเฉพาะการบดละเอียดจะทําให้ เกิดการปลดปล่อยของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออก
จากเม็ดกาแฟเพิ่มมากขึ ้น
การเสื่อมเสียของกาแฟผงหรื อกาแฟเม็ดที่ผ่านการคัว่ แล้ ว มักพบเกิดจากการเกาะตัวเป็ นก้ อนเนื่องจากความชืน้ การ
สูญญเสียกลิ่นรส นอกจากความชื ้นแล้ ว ยังพบว่าปริ มาณแก๊ สแก๊ สออกซิเจนในบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็ นปั จจัยสําคัญที่สอดคล้ องกับการ
เสื่อมเสียของกาแฟซึง่ ทําให้ อายุการเก็บรักษาของสินค้ าสันลง
้ ดังนันการเลื
้
อกใช้ วสั ดุบรรจุที่ต้านทานการซึมผ่านของความชื ้น และ
ออกซิเจนได้ ดีจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาสินค้ า รวมถึงการบรรจุในสภาพสุญญากาศ หรื อการอัดแก๊ สไนโตรเจน โดยวัสดุบรรจุที่
นิ ย มใช้ มัก เป็ นวัส ดุป ระเภทที่ มี ก ารลามิ เ นตด้ ว ยอะลูมิ เ นี ย มฟอยล์ หรื อ ฟิ ล์ ม อาบไอโลหะ (metalized
film)
เช่ น
BOPP/OPET/Aluminium/ LDPE, OPA/OPET/Aluminium/ LDPE, PET/Aluminium/ LDPE

ภาพที่ 1 ถุงบรรจุกาแฟแบบต่างๆ ที่มีชนของอะลู
ั้
มิเนียม
ที่มา: http://www.thedieline.com/blog/2013/6/11/30-creative-coffee-packages.html
การเพิ่มขึ ้นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ภายหลังการบรรจุและปิ ดผนึก ทําให้ เกิดการพองตัวของภาชนะบรรจุประเภทอ่อนตัวจนอาจ
ถึงขันเกิ
้ ดความเสียหายได้ ซึง่ มีแนวทางการป้องกันได้ ดงั นี ้
1. การใช้ วสั ดุบรรจุคงรูปที่ต้านทานแรงดันของแก๊ สจากภายใน
2. การใช้ วสั ดุบรรจุที่มีสภาพให้ ซมึ ผ่านของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์สงู หรื อการใช้ วาล์วเปิ ดด้ านเดียว (one-way valve)
3. การบรรจุภายในสภาพสุญญากาศ ซึง่ เมื่อมีการปลดปล่อยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาจะทําให้ เกิดการพองตัว
4. การกําหนดช่องว่างเหนืออาหาร (headspace) ให้ มีขนาดใหญ่พียงพอ
5. การปล่อยให้ เม็ดกาแฟปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกในปริมาณเพียงพอ ก่อนทําการบรรจุและปิ ดผนึก
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6. การใช้ ซองบรรจุวตั ถุดดู ซับคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 absorber sachet)
กาแฟสําเร็จรูปนิยมบรรจุในขวดแก้ วที่มีการปิ ดผนึกด้ วยกระดาษลามิเนต หรื อแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์เพื่อป้องกันการซึม
ผา่ นเข้ า-ออกของแก๊ สและไอนํ ้า นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนากาแฟบรรจุไว้ ในกระดาษกรอง (filter paper) บรรจุในซองอะลูมิเนียม
ฟอยล์ซงึ่ ป้องกันการซึมผ่านได้ ดี สําหรับอํานวยความสะดวกในการใช้ งานแต่ละครัง้ รวมถึงการบรรจุในแคปซูลที่ใช้ กบั เครื่ องชงซงึ่
จะมีการเคลือบอะลูมิเนียมอยู่ด้านในแคปซูลดังกล่าว รวมถึงมีการอัดแก๊ สไนโตรเจน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

ภาพที่ 2 ลักษณะของ one-way valve ที่ปลดปล่อยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์

ที่มา: https://lacolombe.files.wordpress.com/2015/11/bag-valve-1.jpg
http://image.made-in-china.com/43f34j00yCZtwGLPkKgm/One-Way-Degassing-Valve.jpg

ภาพที่ 3 ลักษณะการทํางานของ one-way valve เมื่อความดันภายในสูงกว่าภายนอกจะเกิดการเปิ ดช่องปลดปล่อยแก๊ สจาก
ภายในจนความดันสมดุลกับภายนอก
ที่มา: http://softpack3.blogspot.com/
เอกสารอ้ างอิง
ณัฐดนัย หาญการสุจริ ต. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร. ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ และวัสดุ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Robertson, G. L. (2013). Food packaging: principles and practice. CRC press.

©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

2

