การบรรจุเนื้อสัตวและสัตวปก
เนื้ อสั ต วทั้ งสั ต ว บ กและสั ต วป ก เป น แหล งของโปรตี น ซึ่งประกอบด วยหน วยย อยของกรดแอมิ โนชนิ ด ต างๆ ที่ มี
องคประกอบเปนธาตุตาง เชน ไนโตรเจน ออกซิเจน คารบอน ไฮโดรเจนและซัลเฟอร และมีวิตามินและแรธาตุที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้ อาจแบงประเภทผลิตภัณฑตามคา a w ไดเปน
• ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่มี a w สูง ไดแก เนื้อสดและเนื้อปรุงสุกพรอมบริโภค ซึ่งมักพบการเสื่อมเสียไดอยางรวดเร็วภายใน
3-10 วัน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตน การปนเปอนกอนการบรรจุและปดผนึก และ
สภาวะในการขนสง เปนตน
• ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและผลิตภัณฑประมงแปรรูปที่มี a w ปานกลางหรือต่ํา เชน การแชเยือกแข็ง การฆาเชื้อดวยความ
รอนและปดผนึกในบรรจุภัณฑที่ปดสนิท เชน บรรจุภัณฑกระปอง ขวดแกว และถุงรีทอรท (retort pouch) การหมัก
แบบตางๆ เชน หมักดอง หมักเกลือ และการทําแหง
เนื้อสัตวที่มี a w ต่ําจะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย จึงมักไมพบปญหาการเสื่อมเสียจากแบคทีเรีย แตอาจ
พบการเจริญเติบโตของเชื้อราบริเวณผิวหนาที่สมัผัสกับความชื้นในบรรยากาศ โดยเฉพาะกรเก็บรักษาในสภาวะที่มีความชื้น
สัมพั ทธสูง และมักพบการเสื่อมเสียที่มิใชจุลินทรียประเภทอื่น ๆ เชน การเกิดสีน้ําตาล การเสียสภาพของโปรตีน การเกิด
ออกซิเดชันของไขมัน เปนตน ซึ่งทําใหคุณภาพทางประสาทสัมผัส เชน สี เนื้อสัมผัส และกลิ่นรสของอาหารเปลี่ยนแปลงไป
ลักษณะการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวปก
• การสูญเสียน้าํ และความชืน้
– ผิวหนาของผลิตภัณฑแหง (Surface desiccation) ซึ่งมักพบในผลิตภัณฑที่มีความชื้นสูง เชน เนื้อสัตวแช
เย็นหรือแชเยือกแข็ง
– การสูญเสียของเหลว (Drip, purge) ซึ่งเกิดจากกลามเนื้อของสัตวสูญเสียความสามารถในการอุมน้ํา
เนื่องจากการเสียสภาพของโปรตีน ทําใหเกิดการเกาะกลุมของโปรตีน (protein aggregation) และกระทบ
ตอการยอมรับของผูบริโภคเปนอยางมาก โดยเฉพาะสัตวเนื้อแดง ทําใหผูบริโภคเห็นน้ําสีแดงฉ่ําเยิ้มในบรรจุ
ภัณฑ บงชี้ถึงการสูญเสียคุณภาพ นอกจากนี้ ของเหลวดังกลาวยังอุดมดวยสารอาหารที่เอื้อตอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย ทําใหเรงการเจริญเติบโตของจุลินทรียไดอีกดวย โดยอาจชวยบรรเทาปญหาการฉ่าํ
เยิ้มของของเหลวดังกลาวโดยใชแผนดูดซับของเหลว (liquid absorber pad) ซึ่งนิยมใชกับบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑเนื้อสัตวบรรจุถาด
• การเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อสัตว โดยเฉพาะเนื้อสัตวบริเวณติดมัน เชน คอหมู เนื้อวัว อาหารทะเล ซึ่งการเกิด
ออกซิเดชันดังกลาวจะทําใหเกิดสารระเหยประเภทแอลดีไฮดและคีโตน ซึ่งทําใหเกิดกลิ่นรสไมพงึ ประสงคอีกดวย
• การเสียสภาพของโปรตีนและการเกิดออกซิเดชันของโปรตีน ทีท่ ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลามเนื้อ เชน เนื้อสัมผัส
เหนียวแข็ง (tough) การสูญเสียความสามารถในการอุมน้ํา
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• การเสื่อมเสียจากจุลินทรียและจุลินทรียกอโรค ซึ่งมีหลากหลายประเภท เชน
– แบคทีเรียที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโต
– แบคทีเรียกลุมกรดแลคติก
– จุลินทรียทไี่ มตองการออกซิเจน เชน Clostridium spp.
– ออกซิเจนมีผลตอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย เนื่องจากในเนื้อสัตว อาจมีการปนเปอนของจุลินทรีย
ประเภทตางๆ ทัง้ ที่ตองการและไมตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโต การกําหนดปริมาณออกซิเจน
ทางการบรรจุ จําตองคํานึงถึงการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียป ระเภทตางๆ เชนกัน ทั้งนี้ การบรรจุแบบ
สุญญากาศจึงยังอาจพบการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ไมตองการออกซิเจน เชน จุลินทรียกลุม กรดแลคติก
ซึ่งอาจปนเปนจากกระบวนการผลิต รวมถึงจุลนิ ทรียกลุม Clostridium เปนตน
ตารางที่ 6.1 แสดงจุลินทรียท ี่ทาํ ใหอาหารเนาเสียประเภทตางๆ ที่พบในปลาคอดระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําและสภาวะ
การบรรจุประเภทตางๆ

ที่มา: Venugopal (2006)
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• การเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑสัตวเนื้อแดง
ไมโอโกลบิน (myoglobin, Hb) เปนโปรตีนที่จับกับออกซิเจนและเหล็ก เปนรงควัตถุทําใหเกิดสีแดงหรือชมพูในสัตว
เนื้อแดง เชน หมู วัวและปลาบางชนิด เชน ทูนา โดยสีดังกลาวจะไมคงตัวและจะเปลี่ยนไปอยูในรูปตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 1
ในสภาวะที่มีออกซิเจนไมโอโกลบินจะอยูในรูปออกซีไมโอโกลบิน (oxymyoglobin) ซึ่งมีสีแดงสด (bright red) ใน
สภาวะที่มปี ริมาณออกซิเจนต่ํา (0.5 -1.0%) ออกซีไมโอโกลบินจะเปลีย่ นไปอยูในรูปดีออกซีไมโอโกลบิน (deoxymyoglobin)
อยางรวดเร็วซึ่งมีสีมวงคล้าํ หรืออาจเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอยางชาๆ ไปอยูในรูปเมทไมโอโกลบิน (metmyoglobin) ซึ่งมีสี
น้ําตาล ทั้งนี้ ดีออกซีไมโอโกลบินจะไมเสถียรและเปลี่ยนแปลงไปอยูในรูปเมทไมโอโกลบินไดงาย ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนจึงมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของสัตวเนื้อแดง การบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศในสภาพที่มีออกซิเจนต่ําและการบรรจุสุญญากาศ
จึงอาจสงผลใหสีของเนื้อสัตวคล้าํ ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของไมโอโกลบินในเนื้อสัตว อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี
ดังกลาวจะผันกลับได กลาวคือ เมื่อปริมาณออกซิเจนเพียงพอ เมทไมโอโกลบินจะเปลี่ยนกลับไปอยูในรูปออกซีไมโอโกลบินได
ทําใหเนื้อสัตวกลับมามีสีแดงสดอีกครั้ง

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของไมโอโกลบินจากสภาพแวดลอมตางๆ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Robertson (2013)
นอกจากนี้ การเจริญเติบโตของจุลินทรียยังทําใหเกิดแกสไฮโดรเจนซัลไฟด (H 2 S) และไฮโดรเจรเพอรออกไซด
(H 2 O 2 ) ซึ่งทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงไมโอโกลบินไปอยูในรูป ซัลฟไมโอโกลบิน (sulfmyoglobin) และโคเลโกลบิน
(choleglobin) ตามลําดับ ซึ่งเปนสารที่มสี ีเขียว ดังนั้น เมื่อเนื้อสัตวเนาเสีย จึงสังเกตเห็นสีเขียวปรากฏบนเนื้อจากรงควัตถุ
ดังกลาว
นอกจากนี้
เมื่อซัลฟไมโอโกลบินผานกระบวนการออกซีจีเนทจะเปลี่ยนไปอยูในรูปออกซีซัลฟไมโอโกลบิน
(oxysulfmyglobin) ซึ่งมีสีแดง
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 6.4 การเปลี่ยนแปลงสีของ (ก) เนื้อวัวบด และ (ข) เนื้อวัวแชเยือกแข็ง เนื่องจากไมโอโกลบินในรูปแบบตางๆ
ปจจัยที่เรงการดีออกซีจีเนทของเม็ดสีในเนื้อสัตว ไดแก
• pH ต่ํา (< 5.4)
• อุณหภูมิสูง
• แสงยูวี
• เกลือ
• ปริมาณออกซิเจนต่ํา
แกสคารบอนมอนออกไซดจะจับกับไมโอโกลบินทําใหไดคารบอกซีไมโอโกลบินซึง่ มีสีแดงสด หรือบลูม (bloom) ที่มี
ความเสถียรมาก จึงมีการใชเทคโนโลยีการรมดวยแกสดังกลาวกับสัตวเนื้อแดงเพื่อใหไดสีแดงของเนื้อสัตวที่มีความคงตัวสูงและ
อาจบดบังการเสื่อมเสียของเนื้อสัตว ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ ในสหภาพยุโรปไมอนุญาตใหใชแกส
ดังกลาว แตในประเทศสหรัฐอเมริกายังอนุญาตใหใชแกสดังกลาว โดยใหมีขอความระบุบนบรรจุภัณฑวา สีของผลิตภัณฑไม
อาจใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อปองกันความเขาใจผิดของผูบริโภค นอกจากนี้ สารประกอบไนไตรตก็ชวยรักษา
สีแดงของเนื้อสัตวไดเปนอยางดีเชนกัน
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเนื้อสัตวและผลิตภัณฑประมง
บรรจุภัณฑที่พึงประสงคของผลิตภัณฑเนื้อสัตวนอกเหนือจากความตองการดานการรักษาคุณภาพและความปลอดภัย
แลว เนื่องจากผลิตภัณฑเนื้อสัตวมีความชื้นสูงจึงควรเลือกใชบรรจุภัณฑที่ชวยปองกันการเกิดฝาหรือไอน้ํากลัน่ ตัวเปนหยดน้าํ
เกาะบนผิวฟลม โดยการเติมสารตานการเกิดฝา (antifogging) ลงในฟลม ทั้งนี้ปริมาณไอน้าํ ที่อิ่มตัวในบรรยากาศจะขึ้นอยูกับ
อุณหภูมิ ดังนั้น อุณหภูมิในระหวางการเก็บรักษาจึงมีอิทธิพลตอปริมาณไอน้าํ ที่กลั่นตัวเปนหยดน้ําในบรรจุภัณฑ
ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมักวางเปาหมายอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน
เนื่องจากกระบวนการแปรรูปทําลาย
เชื้อจุลินทรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร
การเสื่อมเสียของอาหารจึงมักพบมาจากการเสื่อมเสียทาง
กายภาพหรือเคมี ซึ่งปองกันไดโดยการใชบรรจุภัณฑที่ปองกันการซึมผานตางๆ ไดสูง รวมถึงมีโครงสรางที่แข็งแรงปกปอง
อาหารจากการเสื่อมเสียทางกายภาพ บรรจุภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปมีความหลากหลายตามประเภทของการแปรรูป ตารางที่ 6.3
แสดงลักษณะและขอดีของบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป ไดแก
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• ฟลมชั้นเดียว (single ply film) เชน PE หรือ PP ซึ่งนิยมใชกับอาหารทะเลแชเย็นหรือแชแข็ง หรือเนื้อสัตวแชเย็น
อายุการเก็บรักษาสั้น โดยอาจมีการเคลือบผิววัสดุเพื่อเพิ่มคุณสมบัติตานการซึมผาน เชน PVdC ซึ่งชวยลดการซึมผาน
ของแกสไดเปนอยางดี
• วัสดุลามิเนต ที่มีการใชวสั ดุเปนแผนหลายชั้นชวยเพิ่มคุณสมบัตติ านการซึมผาน เชน PET/PE หรือ OPA/PE
• ถวยหรือถาด เชน PS, EPS, PVC ซึ่งใชฟลมปดผนึกถาดหรือฟลมหดรัด นอกจากนี้ ยังมีการใชถวยที่มีการลามิเนต
วัสดุหลายชั้น เชน PE/EVOH/PE เพื่อพัฒนาคุณสมบัติตา นการซึมผานและยืดอายุการเก็บรักษา
• ฟลมหดรัด จากวัสดุ PE โดยการใหความรอนเพื่อใหฟลมหดตัวแนบกับผิวผลิตภัณฑ ซึง่ ชวยลดชองวางเหนืออาหาร
ทําใหการแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการแปรรูปเกิดไดดขี ึ้น
เนื่องจากลดชองวางระหวางอาหารกับตัวกลาง
(medium) ในการแลกเปลี่ยนความรอน ทําใหการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในกระบวนการใหความรอนหรือทําใหเย็นเกิดได
ดีขึ้น ทั้งนี้ สําหรับผลิตภัณฑทมี่ ีคม เชน กระดูก ซากสัตว เปลือก ควรเลือกใชฟลมทีมีความเหนียวทนทานตอการ
เจาะทะลุจากความแหลมคมดังกลาวไดอยางดี ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงคุณสมบัติของฟลมหดรัดโดยลามิเนตกับวัสดุที่
ชวยปองกันแกสออกซิเจน เชน EVOH ดังแสดงในภาพที่ 6.7
• ฟลมยืด เชน PE PVC พันรอบอาหาร ใชกับอาหารทีไ่ วตอความรอนเนื่องจากการพันรอบอาหารอาศัยแรงคนหรือ
เครื่องจักรซึ่งไมตองผานความรอน
• การบรรจุสุญญากาศ ดวยฟลมพอลิเอสเทอร เชน OPA เพื่อปองกันการเกิดกลิ่นหืน
• การบรรจุแบบแอคทีฟ ซึ่งมีการปลดปลอยหรือดูดซับสารตางๆ เพื่อชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เชน วัตถุดูดซับ
ความชื้น วัตถุปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซด วัตถุปลดปลอยสารตานจุลินทรีย เปนตน
เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑเนื้อสัตวและผลิตภัณฑประมง
• การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศ
การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศสําหรับผลิตภัณฑเนื้อสัตว นิยมใชกับผลิตภัณฑแชเย็นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
โดยการใชแกสคารบอนไดออกไซดซึ่งมีฤทธิ์ตานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย โดยทั่วไปปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดที่มี
ประสิทธิภาพตานจุลินทรีย ไดแก รอยละ 20 ขึ้นไปของปริมาตรแกสทั้งหมด ทั้งนี้ แกสคารบอนไดออกไซดละลายไดดีใน
องคประกอบอาหาร ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาการยุบตัวของบรรจุภัณฑ ซึ่งทําใหเกิดคุณลักษณะไมพึงประสงคตอผูบริโภค ผูผลิต
จึ ง จํ า เป น ต อ งเติ ม แก ส ไนโตรเจนเข า ไป เพื่ อ ทํ า หน า ที่ รั ก ษาปริ ม าตรให บ รรจุ ภั ณ ฑ นอกจากนี้ การละลายของแก ส
คารบอนไดออกไซดลงในองคประกอบอาหาร อาจทําใหคาความเปนกรด-ดางของอาหารลดลง ซึ่งอาจทําใหเกิดการเสียสภาพ
ของโปรตีนในอาหาร
โดยทั่วไป แกสออกซิเจนทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในอาหาร อยางไรก็ดี ออกซิเจนชวยรักษาสีแดงสดใหแก
ผลิตภัณฑสัตวเนื้อแดง และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไมตองการออกซิเจน (anaerobic bacteria)
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• การใชแผนดูดซับของเหลว
การเก็บรักษาผลิตภัณฑแชเย็น และผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งที่ผานการทําละลาย มักพบปญหาการไหลเยิ้มของ
น้ําออกจากกลามเนื้อของสัตวเนื่องจากการเสียสภาพของโปรตีนซึ่งทําใหเกิดคุณลักษณะไมพึงประสงคตอผูบ ริโภคและเรงการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย การใชวัสดุดูดซับของเหลวจะชวยแกปญหาดังกลาวได ทั้งนี้ การศึกษาประสิทธิภาพแผนดูดซับ
ของเหลวตองสัมพันธกับปริมาณน้ําทีไ่ หลเยิ้มออกของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถดูดซับของเหลวที่แยกออกจากผลิตภัณฑตลอด
อายุการวางจําหนายหรือเก็บรักษา นอกจากนี้ ผูผลิตในปจจุบนั มีการพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดังกลาวใหสอดคลองกับการ
ใชงาน ทั้งในแงการบดบังสีแดง (ภาพที่ 2 ก) และประสิทธิภาพการดูดซับในรูปแบบการวางจําหนายแบบเอียง 45 องศา (ภาพ
ที่ 2 ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 ลักษณะแผนดูดซับของเหลวสําหรับผลิตภัณฑเนื้อสัตวเปรียบเทียบ (ก) ประสิทธิภาพของการบดบังสีแดง และ (ข)
ประสิทธิภาพการดูดซับของเหลวเมื่อวางเอียงทํามุม 45 องศา
ที่มา: http://www.cryovac.com/AP/EN/food-packaging-products/premier-driloc.aspx
การใชบรรจุภัณฑตานจุลินทรีย
การบรรจุสาตานจุลินทรียล งในบรรจุภัณฑชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
เชน เอทานอล ไนซิน สารระเหยจําพวกน้ํามันหอมระเหย เครื่องเทศบางชนิด รวมถึงสารสังเคราะหตางๆ ทั้งนี้ ปริมาณและ
ชนิดสารตานจุลนิ ทรียนนั้ มีความจําเพาะเจาะจงตอจุลินทรียแตละประเภท การเลือกใชสารดังกลาวจึงตองสอดคลองกับชนิด
ของจุลินทรียที่พบในเนื้อสัตวแตละประเภท อีกทั้งตองศึกษาปริมาณสารตานจุลินทรียที่เหมาะสมเพียงพอตอการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียดังกลาว บรรจุภัณฑตา นจุลินทรียอาจอยูในรูปของ
• พอลิเมอรที่มีฤทธิ์ตานจุลนิ ทรีย เชน ไคโตซาน
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• สารตานจุลนิ ทรียบรรจุในซอง (sachet) ที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑอาหาร เพื่อปลดปลอยสารตานจุลินทรียในระหวาง
การขนสงและเก็บรักษา
• สารตานจุลนิ ทรียที่ผสมลงในวัสดุบรรจุภัณฑ
• การเคลือบผิวบรรจุภัณฑดวยสารตานจุลินทรีย
• การเคลือบผิวอาหารดวยสารตานจุลินทรีย
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