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ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ หรือกลิ่น
เฉพาะตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง เช่น ปลาส้ม 
ปลาร้า กะปิ น้ำบูดู รวมถึงกลิ่นคาวของผลิตภัณฑ์ เช่น ปลาแดด
เดียว หากมีการบรรจุที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดกลิ่นรบกวน
ระหว่างการขนส่ง รวมถึงการเสียโอกาสในการวางจำหน่ายในห้าง 
Modern trade กลิ ่นดังกล่าวจะแพร่ (Diffusion) ผ่านชั ้นของ
บรรจุภัณฑ์ในรูปของก๊าซ ซึ่งแพร่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย ท้ังคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ สมบัติของบรรจุภัณฑ์ 
และสภาวะแวดล้อม โดยในที่นี้จะกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย การปิดผนึกไม่ยุ ่งยาก ซื้อได้ทั ่วไป 
และประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย  

พลาสติกมีหลายชนิดซึ่งมีสมบัติที่แตกต่างกัน คุณสมบัติ
ของพลาสติกที ่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารได้ (งามทิพย์, 
2550; พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2563; www.watanabhand.co.th, 
2563; Kirwan and Strawbridge, 2003) แสดงในตารางที่ 1 การ
เลือกใช้พลาสติกเพื่อเก็บหรือกันกลิ่นต้องเลือกพลาสติกที่มี
คุณสมบัติการป้องกันก๊าซได้ดี หรือในทางเทคนิค เรียกว่า สภาพ
ให้ซึมผ่านได้ของก๊าซ (Gas permeability, OP) หรือแสดงเป็น 
ค่าอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (Gas transmission rate, OTR) ใน
ปริมาณต่ำ ๆ ซึ่งอาจเป็นก๊าซชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจน พลาสติกท่ีก๊าซซึมผ่านได้น้อย 
(กันก๊าซได้มาก) ทำให้กลิ่นออกมาจากบรรจุภัณฑ์ได้น้อย   

ภาพท่ี 2 แสดงคุณสมบัติการแพร่ผ่านของก๊าซออกซเิจน 
ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ของพลาสติกที ่มักใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า พลาสติก PP, PE, 
HDPE ที่เราใช้เป็น ถุงร้อน หรือถุงเย็น นั้น ก๊าซออกซิเจน และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถซึมผ่านได้มาก เช่นเดียวกับ 
พลาสติก PS มักใช้เป็นถุงขยายข้างแบบใส (ถุงแก้ว) และถาดแบบ
ฝาประกบ (Clamshell tray) ถุงเหล่านี้จึงไม่เหมาะสมในการบรรจุ
เพื ่อกันกลิ ่น ส่วนพลาสติก PET, PA หรือไนลอน และ EVOH 
สามารถกันการแพร่ผ่านของก๊าซทั้งสามชนิดได้ดีมาก ผลของการ
ซึมผ่านของก๊าซเหล่านี้เกิดจากหลายปัจจัย เช่น 
 

▪ รูขนาดเล็ก (Pinholes) และช่องว่างระหว่างโมเลกุล ซึ่งถ้ามี
ขนาดใหญ่จะทำให้ก๊าซแพร่ผ่านได้ในปริมาณมากกว่าขนาดเล็ก 
 
 

 

 
 

 
▪ โครงสร้างส่วนสัณฐานหรือส่วนที ่เป็นผลึก (มีการจัดเรียง

ตัวอย่างเป็นระเบียบ) จะเป็นสิ่งกีดขวางการแพร่ผ่านของก๊าซ  
จึงส่งผลให้ก๊าซซึมผ่านได้น้อย (ภาพท่ี 1) 

▪ สมบัติของสภาพขั ้วที ่ใกล้เค ียงกันของพลาสติกและก๊าซ  
ถ้าสภาพขั้วของพลาสติกกับก๊าซใกล้เคียงกัน จะให้ก๊าซแพร่
ผ่านพลาสติกไปได้ไว (Polymer properties database, 2015)  

▪ ค่าสัมประสิทธิ ์การแพร่ของก๊าซ (Permeability diffusion) 
ส่งผลต่อความไวของการแพร่ผ่าน เช่น พลาสติก EVOH มีค่า
สัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซออกซิเจน (Maes et al., 2018; 
Mckeen, 2012) และก๊าซอื่น ๆ  ต่ำมาก เช่นเดียวกับ PET และ 
PA (ภาพท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 1 พลาสติกที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาหาร 

 

ชนิดของพลาสติก ชนิดของพลาสติก 
• พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) 
• พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ  

(Low density polyethylene, LDPE) 
• พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง  

(High density polyethylene, HDPE) 
• พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น 

(Linear low density polyethylene, 
LLDPE) 

• พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) 
• พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเรต  

(Polyethylene terephthalate, PET)  
• เอทิลีนไวนิลอะซีเตต  

(Ethylene vinyl acetate, EVA)  

• เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์  
(Ethylene vinyl alcohol, EVOH) 

• พอลิเอไมด์  
(Polyamides, PA) หรือไนลอน 

• พอลิไวนิลคลอไรด์  
(Polyvinyl chloride, PVC) 

• พอลิไวนิลลิดีนคลอไรด์ 
(Polyvinylidene chloride, PVDC) 

• พอลิสไตรีน (Polystyrene, PS) 
• อนุพันธ์เซลลูเลส  

(Cellulose-based materials) 
• เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic 

starch, TPS) 
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สัณฐาน (ผลกึ) 
พอลิเมอร์จัดเรียงตัวเป็นระเบียบ 

อสัณฐาน 
พอลิเมอร์จัดเรียงตัวไม่

เป็นระเบียบ พอลิเมอร์ 

ภาพที่ 1  การจัดเรียงตัวของพอลเิมอร์  
ที่มา Balani et al., 2015 



 

 
▪ ขนาดโมเลกุลของก๊าซ ค่าการละลาย (Solubility) ซึ่งขึ ้นกับ

ความดันและอุณหภูมิ (Mckeen, 2012) 
▪ ความสามารถในการปิดผนึกด้วยความร้อนที่ดีของพลาสติก 

ทำให้รอยปิดผนึกไม่แยกจากกัน ทำให้ไม่มีรอยรั่ว หรือรูรั่ว
ขนาดเล็ก ทำให้ก๊าซแพร่ผ่านไม่ได้  

▪ ความหนาของพลาสติกมาก ส่งผลต่อระยะทางในการแพร่ผ่าน
ของก๊าซมากขึ้น 

เนื่องจาก EVOH มีสมบัติในการป้องกันก๊าซได้ดีมาก
เมื่อเทียบกับพลาสติก PET และ PA แต่มีสมบัติในการดูดน้ำสูง
มาก เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิลในโครงสร้าง (Maes et al., 2018) 
เมื่อนำมาใช้งานในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับอากาศ EVOH จะนิ่ม 
สูญเสียความแข็งแรง และสมบัติทางการป้องกันการซึมผ่าน เป็น
ข้อจำกัดในการใช้งาน เช่นเดียวกับ พลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ 
(Polyvinylidene chloride, PVDC) ที ่ม ีความสามารถในการ
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมาก ซึ่งใช้เป็นชั้นป้องกันการซึม
ผ่าน (Barrier layer) ในพลาสติกหลายชั้นท่ีใช้กับอาหาร  
แต่ไม่สามารถเชื่อมติดกันด้วยความร้อน จึงต้องใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีสูงขึ้นในการขึ้นรูป เพื่อประกบด้วยพลาสติกชนิดอื่นท่ีช่วย
ป้องกันพลาสติกเหล่านี ้ส ัมผัสกับอากาศภายนอก เรียกว่า 
พลาสติกหรือฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer film) ฟิล์มประกบ
หรือฟิล์มลามิเนต (Laminated film) (ภาพที่ 3) 
 

 

 

พลาสติกหลายชั ้น ประกอบด้วย ฟิล์มชั ้นใน ชั ้นกลาง และ
ชั้นนอก ฟิล์มชั้นในต้องปิดผนึกได้ด้วยความร้อนได้ดี และสัมผัส
กับอาหารได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนของพอลิเมอร์หรือ
สารเติมแต่งเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสูง ต้องเลือก
ฟิล์ม PET เพราะไม่ทำปฏิกิริยากับไขมัน ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของเหลว 
ต้องใช้ LDPE, LLDPE หรือ PP เพราะเชื่อมติดด้วยความร้อนได้ดี  
ไม่ฉ ีกขาดง่าย ผลิตภัณฑ์หมักดอง ต้องเลือกพลาสติกชนิดท่ี  
ทนกรด หรือความเค็มได้ เช่น LDPE หรือ LLDPE (บริษัท ทียูแพ็ค 
จำกัด, มปป.) ซึ่งคุณสมบัติเด่นของพลาสติกแต่ละชนิด ส่วนชั้น
กลางจะทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซ ความชื้น รวมทั้ง
ป้องกันแสง (กรณีเป็นชั้นอะลูมิเนียม) (Barrier layer) คุณสมบัติ
พลาสติกและชนิดแสดงในภาพท่ี 4  

หลังจากการบรรจุ ปร ิมาณก๊าซภายในบรรจุภ ัณฑ์
พลาสติกหลายชั้นจะลดลงในช่วงแรก และคงที่ จากนั้นจะเพิ่มขึ้น
อย่างช้า ๆ เนื่องจากก๊าซจากภายนอกแพร่ผ่านเข้ามา ขึ้นอยู่กับ
ความชนิดและความหนาของพลาสติกในแต่ละชั้น ทำให้ยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ได้ต่างกัน เช่น Rigid container ทำจากพลาสติกหลาย
ชั้น PET/EVOH/PP จะรักษาปริมาณก๊าซภายในถ้วยให้ช่วงคงท่ี 
ได้นาน 4 เดือน แต่ Rigid container PET/PP/PA6/EVOH/PA6/PP  
จะรักษาปริมาณก๊าซให้คงที ่ได้นานถึง 12 เดือน เพราะ มีชั้น
พลาสติก PA6 เพิ ่มขึ ้นช่วยปิดกั ้นการแพร่ผ่านของก๊าซให้มี
ปริมาณน้อยลง (Mokwena and tang, 2012) 
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ตัวอย่างพลาสติกหลายชั้น เช่น ถุงสำหรับบรรจุอาหารท่ี
ต ้องฆ ่าเช ื ้อด ้วยความร ้อนและความด ัน (Retort pouch)  
ซึ่งประกอบด้วยพลาสติกชั ้นในเป็นพลาสติก PP ซึ ่งทนต่อ
อุณหภูมิและแรงดันสูงในการฆ่าเชื้อ รอยปิดผนึกแข็งแรง ทำให้
บรรจุภัณฑ์ไม่แตกหรือรั ่วระหว่างการผลิต ชั ้นถัดมาเป็น
พลาสติก PET หรือ PA เป็นชั้นที่เป็นโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ 
ช่วยป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำแพร่ผ่านเข้ามาภายใน 
บรรจุภัณฑ์ ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นซึ่งทำให้เหม็นหืน 
ผลิตภัณฑ์จึงเก็บได้นาน ถัดออกมาเป็นชั้นของฟิล์มอาบไอโลหะ 
(Metallized film) หรือแผ่นเปลวอะลูมิเนียม (Aluminium foil) 
เพื่อป้องกันแสง และชั้นนอกสุดเป็นพลาสติกชนิดพอลิเอสเทอร์ 
ซึ ่งพิมพ์ติดสีได้ดี ไม่หลุดลอก มีความเหนียม และทนต่อแรง
กระแทก ในปัจจุบันพลาสติกหลายชั ้นประเภทนี้ถูกใช้แทน
กระป๋องโลหะที่มักเรียกว่า ถุงรีทอร์ท ทำให้ลดต้นทุนการขนส่ง
เพราะมีน้ำหนักเบา นอกจากถุงพลาสติกหลายชั้นสามารถขึ้นรูป
เป็นถาด ถ้วย สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สด และผลิตภัณฑ์แห้ง 
รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุและต้องคงสภาพภาวะดัดแปรบรรยากาศ 
(Modified atmosphere packaging, MAP) ซึ่งต้องใช้พลาสติก
หลายชั้น ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในการปิดผนึก (ภาพท่ี 2 (b)) 

ความหนาของพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปท้ัง
แบบชั้นเดียวและหลายชั้น มีหน่วยเป็น ไมโครเมตร สามารถวัดได้
ด้วยเครื่องวัดความหนา (Thickness gauge) โรงงานผู้ผลิตจะระบุ
ชนิดและความหนาของพลาสติกที่ใช้ เช่น PET125/EVOH32/PP610 
หมายถึง ฟิล์มที่ประกบด้วยชั้นพลาสติก PET EVOH และ PP 
แต่ละชั้นมีความหนา 125, 32 และ 10 ไมโครเมตร ตามลำดับ 
พร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ  เช่น ค่าความต้านทานแรงกด ร้อยละ
การยืดตัวเมื่อขาด สภาพให้ซึมผ่านได้ของก๊าซ และไอน้ำ ใน
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ซ ึ ่งสามารถติดต่อ
ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกพลาสติกเพื่อนำมาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น 
ไม่จำเป็นต้องเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เนื่องจากราคาสูงตาม
ไปด้วย ควรพิจารณาเล ือกใช ้ให ้เหมาะสมกับค ุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนที่เป็นไปได้ ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ต้องการเก็บรักษาไว้นาน เช่น ผลิตภัณฑ์ที ่มีความชื ้นสูง หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Retort) หรือความ
ดันสูง (High pressure machines) ไม่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ 
Retort pouch หร ือถ ุ งท ี ่ ม ี ช ั ้ นของ EVOH ซ ึ ่ งม ี ราคาแพง 
ผู้ประกอบการสามารถลดความหนา หรือชนิดพลาสติก เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ในทางตรงข้าม ถ้าอาหารนั้นต้องการเก็บรักษา
นาน และไม่ต้องการให้สัมผัสกับปัจจัยเร่งการเสื ่อมเสีย การ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันแสง ไอน้ำ และอากาศได้ดี เป็นการ
เพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้า  

พลาสติกหลายชั้นนอกจากจะป้องกันกลิ ่นจากภายใน
ออกมารบกวนระหว่างการขนส่งหรือการวางจำหน่ายแล้ว ยังช่วย
รักษาสภาวะภายในบรรจุภัณฑ์ เช่น สภาวะสุญญากาศ (ไม่มี
อากาศภายในบรรจุภัณฑ์) สภาวะที ่ม ีการดัดแปรบรรยากาศ 
(Modified atmosphere Packaging) หรือควบคุมปริมาณก๊าซ
ภายในบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ พลาสติกหลายชั้นยังช่วยลดการแพร่
ผ่านของออกซิเจนจากภายนอกเข้ามาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ภายใน
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ 

 

ภาพที่ 3  ตัวอย่างส่วนประกอบของถุงพลาสติกหลายชั้น 
(a) และถ้วยพลาสติกหลายชั้น (b) 

แผ่นเปลวอะลูมิเนียม 
ป้องกันแสง 

พอลิเอไมด์ 
ป้องกันการซึมผ่านของกา๊ซ  

 

พอลิพอพิลีน 
สัมผัสกับอาหารโดยตรง  
เป็นชั้นปิดผนึก  
ให้ความยืดหยุ่นและความ
แข็งแรง 

 

พอลิเอสเทอร์ 
พิมพ์กราฟฟิคได้ดี เหนียว  
ทนแรงกระแทก ให้ความแข็งแรง 

(a) (b) 

ทีม่า  Constantia Flexibles Internationl GmbH, 2020; Ted       
Brink, 2019 
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พอลิเอไมด์ 
โปร่งใส  
เหนียวมาก ต้านทานแรงทิม่และแรงดนัทะลุ  
ทนกรด ไม่ทนด่าง  
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ด ี
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ต่ำ 
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรอืน้ำมันสูง 
ใช้งาน 40-160 ๐C 
 
 

PA 

พอลิเอทิลีน 
โปร่งแสง ความหนาแนน่เพิม่ขึ้น-ความใสลดลง 
ยืดหยุน่ เหนียว ทนกรดด่างได้ด ีHDPE ทนกว่า LDPE 
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ด ี
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ต่ำ (HDPE ดกีว่า LDPE) 
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรอืน้ำมันต่ำ 

PE 

PP พอลิพอพลิีน 
โปร่งใส  
เหนียว ทนกรดด่าง 
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ดี (OPP ดกีว่า CPP) 
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ต่ำ (OPP ดกีว่า CPP) 
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรอืน้ำมันต่ำ 
ใช้งานไม่เกิน 80 ๐C 
 
 

PET พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
โปร่งใส  
เหนียว ทนแรงดึง แรงกระแทก 
ทนกรด ตัวทำละลายอนิทรีย ์ไม่ทนด่าง 
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ดี  
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมาก 
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรอืน้ำมันได้ดมีาก 
 
 

PS พอลิสไตรีน 
โปร่งใส มันวาว 
เหนียว  
ทนกรดดา่ง ไม่ทนตัวทำละลาย 
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมาก 
ป้องกันการซึมผ่านของน้ำมนัพืชด ี
ปิดผนึกยาก เพราะฟิล์มบาง ใช้สารเชิม่ประสานช่วย 
 
 

EVOH เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ 
โปร่งใส 
เหนียว ทนแรงดึง 
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ต่ำ 
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมาก 
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรอืน้ำมันพืชดี 
ทนรังสี UV และอื่น ๆ 
ปิดผนึกยาก เพราะเนื้อฟิลม์บาง ต้อง 
ใช้สารเชือ่มประสานชว่ย 
 

ภาพท่ี 4 สมบัติทางกายภาพ การแพร่ผ่าน  
และการปิดผนึกของฟิลม์ชนิดต่างๆ 
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