การบรรจุและบรรจุภณ
ั ฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์ ประมง
ปลาสดและผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ เช่น กุง้ หอย ปู มีความชื้นสู ง ผิวลื่นและมีปริ มาณนํ้ามันสู ง และมักมีกลิ่น
รุ นแรง ผลิตภัณฑ์ประมงมีองค์ประกอบจําพวกนํ้ามันสู ง จึงมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมัน ทําให้
เกิ ดกลิ่ นหื นและคุ ณค่ า ทางโภชนาการลดลง การบรรจุ ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระมงที่ ต้องการอายุก ารเก็บ รั ก ษานาน เช่ น
ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์แห้ง จึงควรใช้ภาชนะทึบแสงและป้ องกันการซึ มผ่านของแก๊สออกซิ เจนเพื่อลด
การเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ประมง สด แช่ เย็น แช่ แข็ง

รู ปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ประมงในรู ปแบบต่างๆ
ที่มา : http://www.prantalay.com
www.bloggang.com/viewblog.php?id=chim&date=16-07-2013&group=2&gblog=936
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คุณลักษณะ

o องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ าํ
ความชื้น

66-84%

โปรตีน

15-24%

ไขมัน

0.1-22%

เถ้า

0.8-2.2%

คาร์ โบไฮเดรต

1-3%

o แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของการเสื่ อมเสี ย ได้แก่ Micrococcus, Achromobactor, Flavobacterium
และ Pseudomonas
การเสื่ อมเสี ยของผลิตภัณฑ์ ประมง
o การเสื่ อมคุณภาพโดยการย่อย (Autolysis) เกิดจากเอนไซม์ในเซลล์กล้ามเนื้อ ทําให้เกิดการย่อย
โปรตีน (Proteolytic enzyme) เป็ นเปปไทด์(Peptide) กรดอะมิโน(Amino acid) แอมโมเนีย
(Ammonia) และสารประกอบแอมีน(Amine) ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนนุ่มลง
และการเกิดเมลาโนซิ ส (Melanosis) หรื อการเกิดจุดดํา ซึ่งเกิดจากเอ็นไซม์ไทโรซิ เนส
(Tyrosinase) ย่อยสลายกรดอะมิโนไทโรซี น (Tyrosine) โดยพบมากในกุง้
o การเสื่ อมคุณภาพโดยแบคทีเรี ย (Bacterial reaction) พบทัว่ ไปบนพื้นผิวตัวปลา เมือก เหงือก
และในอวัยวะภายใน ทําให้เกิดสี และกลิ่นรสที่ผดิ ปกติ
o การเสื่ อมคุณภาพโดยปฏิกิริยาออกซิ เดชัน โดยเฉพาะปลาและสัตว์น้ าํ ที่มีไขมันประเภทไม่
อิ่มตัวมาก (Polyunsaturated fatty acid, PUPA) จะเกิดการเสื่ อมเสี ยจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้
ง่าย ซึ่งจะทําให้เกิดกลิ่นหื น
ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ์ ประมง
บรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ประมงมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการจัดการและการควบคุมการเสื่ อมเสี ย การเลือกใช้
ภาชนะบรรจุปลาสดควรช่วยอํานวยความสะดวกต่อการใช้งาน ป้ องกันการปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยสารเคมีและ
ป้ องกันการซึ มผ่านของกลิ่น การใช้ภาชนะบรรจุที่มีการดักจับออกซิ เจนและเก็บในตูเ้ ย็นจะช่วยลดการเกิด
ออกซิ เดชันของไขมันได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ประมงแช่เย็นมักพบนํ้าหรื อของเหลวบางส่ วนสะสมในภาชนะบรรจุ
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ระหว่างการเก็บรักษา ทําให้ลกั ษณะภายนอกไม่สวย ซึ่งแก้ไขโดยใส่ แผ่นดูดซับของเหลวลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งนี้ หาก
บรรจุภณั ฑ์มีอุณหภูมิสูงกว่าผลิตภัณฑ์แช่เย็นอาจทําให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เพิม่ สู งขึ้น ภายหลังการแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ประมงและบรรจุจึงควรนําสิ นค้าไปลดอุณหภูมิอีกครั้งเพื่อป้ องกันการเพิ่มอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ ชนิ ด
ของวัสดุที่ใช้ทาํ บรรจุภณ
ั ฑ์ก็อาจมีอิทธิ พลต่อการระบายความร้อนในกระบวนการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เช่นกัน
1. บรรจุภณั ฑ์สาํ หรับการค้าปลีก เช่น ถาด กล่อง พลาสติก เป็ นภาชนะบรรจุขายปลีกที่นิยมมากที่สุดสําหรับปลา
สดแช่เย็นในปัจจุบนั
o บรรจุภณั ฑ์ถาด พอลีสไตรลีนหรื อถาดโพลีไวนิลคลอไรด์มีแนวโน้มการใช้งานลดลงเนื่องจากปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมและข้อกําหนดด้านกฎหมาย
o องค์การอาหารและยาสหรัฐพิจารณาบรรจุภณั ฑ์ที่บรรจุอาหารทะเลสดใหม่ ต้องเป็ นบรรจุภณั ฑ์ที่ลด
ออกซิ เจน อัตราการซึ มผ่านออกซิ เจนของบรรจุภณ
ั ฑ์นอ้ ยกว่า 10,000 cm3 / m2 / วัน

รู ปที่ 2 ภาชนะบรรจุสาํ หรับผลิตภัณฑ์ประมงที่นิยมใช้ในการค้าปลีก
ที่มา : http://www.prantalay.com
2. ภาชนะบรรจุสาํ หรับผลิตภัณฑ์ประมงที่ผา่ นการแปรรู ป นิยมใช้กระป๋ องและถุง (pouch)

รู ปที่ 3 ภาชนะบรรจุสาํ หรับผลิตภัณฑ์ประมงที่ผา่ นการแปรรู ป
ที่มา: http://www.alibaba.com/product-detail/High-Quality-Indonesia-Processed-Instant-Canned_138818450.html
http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0101/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0
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3.ภาชนะสําหรับการขนส่ ง นิ ยมใช้กล่องโฟม การจัดส่ งทางอากาศกําลังเป็ นที่นิยมเนื่องจากความ ต้องการ
ปลาสดที่เพิ่มขึ้น ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมต้องมี นํ้าหนักเบาและป้ องกันกลิ่น
o วัสดุที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปสําหรับบรรจุปลาสด เช่นภาชนะพลาสติก กล่องกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่
เป็ นโลหะ
o อาจใช้แผ่นดูดซับ ทําหน้าที่ดูดซับหยดนํ้าหรื อของเหลวในภาชนะบรรจุและให้ความเย็น
ถ้าปลาแช่แข็งมีขนาดใหญ่นาํ แผ่นดูดซับยัดเข้าไปในโพรงท้องของปลาเพื่อให้ความเย็นทัว่ ถึง
o

นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เป็ น แผ่นกั้นความร้อนมักใช้ร่วมกับแผ่นรองภาชนะบรรจุเพื่อป้ องกันปลาจากความ
ร้อน การจัดการที่เหมาะสมของวัตถุดิบเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยและเป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค

รู ปที่ 4 กล่องโฟมและกล่องกระดาษใส่ ปลาแช่เย็นสําหรับขนส่ งทางอากาศ
ที่มา : http://www.corex.net.au/products/view/id:12/title:Fish+Boxes

o เทคโนโลยีการบรรจุที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ประมง
o การบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (modified atmosphere packaging) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
สด มักใช้กบั อาหารอาหารแช่เย็น
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รู ปที่ 5 เนื้อปลาชิ้นแช่เย็นบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศในถาด
ที่มา: http://www.ulmapackaging.co.uk/solutions-by-industry/fresh-food/fish/tray-of-fish/fresh-fish-trayflowrapped
o

บรรจุภณั ฑ์แอคทีฟ (active packaging) เช่น การบรรจุวตั ถุดูดซับก๊าซออกซิ เจน โดยบรรจุใส่ ใน
ซองเล็กๆ เพื่อป้ องกันปฏิกิริยาออกซิ เดชัน (oxidation) ซึ่งเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ ทําให้อาหารเสื่ อม
คุณภาพ ทั้งการเปลี่ยนสี กลิ่น และรสชาติ (off-flavour)

รู ปที่ 6 การใช้วตั ถุดูดซับกาซออกซิ เจนกับชิ้นเนื้ อปลาแซลมอนแช่เย็น
http://www.packagingstrategies.com/articles/86389-meat-packaging-innovations-getcooking?v=previewIntelligent

o

ตัวชี้วดั เวลาและอุณหภูมิ (TTI) เป็ นวิธีการที่มีศกั ยภาพในการตรวจสอบความร้อนสําหรับบรรจุ
ภัณฑ์อาหารทะเล ใช้วดั ความสดในอาหารทะเล แต่ไม่เป็ นที่นิยมใช้เป็ นตัวชี้วดั ความปลอดภัย
ของอาหารทะเลสดในเชิงพาณิ ชย์ มีชื่อเรี ยกว่า “FreshTag” เป็ นแถบกาวที่มีตวั ชี้วดั สี สามารถ
ตรวจจับการผลิตก๊าซ เช่นเอมีนที่มีความผันผวนกับ กลิ่นสารเคมีที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับสี ยอ้ ม
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รู ปที่ 7 แถบวัดความสดที่ติดตามอุณหภูมิของเนื้อปลาแซลมอนแล่อย่างต่อเนื่ อง
ที่มา : http://packaging.oie.go.th/admin_control/file/6342057981.pdf
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