โดย อัญชิรา มะณีวงศ์
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ

ปลา Sardinella gibbosa ที่นามาใช้ผลิตเป็นปลา
บรรจุกระป๋องมีชื่อสามัญว่า Goldstripe Sardinella และมี
ชื่อไทยว่าปลาแชลั้งหรือปลาหลังเขียว แต่ผู้บริโภคในประเทศ
มักเรียกว่าปลาซาร์ดีนกันมายาวนานเพราะทาให้เข้าใจได้ง่าย
และตรงกั น ว่ า เป็ น ปลาชนิ ด ใด โดยตามมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (Codex, 2001) ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน
หรื อ กลุ่ ม ใกล้ เ คี ย งปลาซาร์ ดี น บรรจุ ก ระป๋ อ ง (Canned
sardines or sardine-type products) ได้กาหนดให้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากวัตถุดิบปลาสดหรือแช่แข็งตามชนิด
พันธุ์ที่ระบุในบัญชีรวม 21 ชนิด ทั้งนี้รวมถึง S. gibbosa ด้วย
และการระบุชื่อผลิตภัณฑ์โดยใช้คาว่า “sardines” บนฉลากนั้น สงวนไว้เฉพาะชนิดพันธุ์ Sardina pilchadus
(Walbaum) เท่านั้น หากผลิตจากชนิดพันธุ์อื่นในกลุ่ม sardine-type ให้ใช้คาว่า “X sardine” โดย X อาจเป็นชื่อ
ประเทศ พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ชื่ อ ชนิ ด พั น ธุ์ หรื อ ชื่ อ สามั ญ ตามกฎระเบี ย บของประเทศที่ น าเข้ า สิ น ค้ า ไปจ าหน่ า ย
เช่นเดียวกับข้อกาหนดของสหภาพยุโรป Regulation (EC) No 1181/2003 ระบุว่าปลาซาร์ดีน (Sadines) หมายถึงปลา
ชนิด Sardina pilchardus เท่านั้น กรณีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปลาในกลุ่มใกล้เคียงตามที่สหภาพยุโรปกาหนดจะต้องระบุใน
ฉลากว่า sardine-type และหากจะระบุเป็น “Sardines” บนฉลาก ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดปลาที่ใช้ผลิตควบคู่
กับคาว่า Sardines ด้วย
ปลาซาร์ ดี น ในรู ป แบบบรรจุ ก ระป๋ อ งเป็ น ที่ รู้ จั ก และนิ ย มรั บ ประทานมาเป็ น
เวลานานเนื่องด้วยมีรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อีกทั้งปลาซาร์ดีนเป็นปลาที่อุดมไปด้วย
โอเมก้า-3 โดยปลาซาร์ดีน 100 กรัม มีโอเมก้า-3 มากกว่า 200 มิลลิกรัม ซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายต่อสัปดาห์ ที่สาคัญอุดมไปด้วยแคลเซี่ยมซึ่งมากกว่า
นมถึง 2 เท่ า รวมถึง สารอาหารที ่จาเป็น ต่า งๆ ต่อ ร่า งกาย เช่น เหล็ก แมกนีเ ซีย ม
สังกะสี ทองแดง แมงกานีส ไลโคบีน และวิตามินบี อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน
บรรจุกระป๋องจะให้คุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ ขึ้นกับคุณภาพของ
ปลาซาร์ดีนสดตั้งแต่วิธีการจับ การเก็บรักษา รวมถึงกระบวนการควบคุมการผลิต เพราะ
หลังจากที่ปลาตายจะเกิดการเสื่อมคุณภาพทันที อีกทั้งปลาซาร์ดีนซึ่งเป็นปลาขนาดเล็กถึง
กลางจะไม่ถูกดึงไส้หรือเครื่องในออกทันทีหลังจากที่จับ หากขาดการควบคุมเรื่องเวลา
อุณหภูมิ และสุขลั กษณะ จะทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณแบคทีเรียซึ่งมีผลต่อการ
เสื่อมคุณภาพและการเพิ่มขึ้นของปริมาณฮีสตามีน ถึงแม้ปลาซาร์ดีนที่ตัดหัว หาง ดึงเครื่องในและไส้ออกทั้งหมด และล้าง
ทาความสะอาดเพื่อลดปริมาณแบคทีเรียที่ปนเปื้อนแล้วก็ตาม หากขาดการควบคุมจะมีผลต่อการเสื่อมคุณภาพและการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณฮีสตามีนเช่นกัน
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อย่างไรก็ตามหากนาวัตถุดิบปลาซาร์ดีนที่ไม่มีคุณภาพมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องด้วยกระบวนการปกติก็
ไม่สามารถเปลี่ย นแปลงลั กษณะทางกายภาพให้ ดีขึ้นได้ โดยจะพบลั กษณะทางกายภาพที่ส ร้างความไม่พึงพอใจทาง
ประสาทสัมผัสแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส รวมถึงอันตรายจากสารฮีสตามีนด้วย สาหรับการตรวจหา
ปริมาณฮีสตามีนก่อนตัดสินใจบริโภคนั้นก็คงยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากต้องทาในห้องปฏิบัติการโดยใช้เวลา 2-3 วัน จึงจะ
ทราบผล จากหลายงานวิจัยระบุว่าการตรวจพบการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีทางประสามสัมผัส นั้น มักเกิดขึ้น
ก่อนที่สารฮีสตามีนจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการตรวจสอบ สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส นอกจากจะเป็นการคัดกรองไม่ให้ผู้ บริโภค
ได้รับอันตรายจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องเสียแล้ว ยัง ช่วยป้องกันการบริโภคสารพิษฮีสตามีนเข้าสู่ร่างกาย
ด้วย
วิธีการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบง่าย คือ
ก่อนที่จะเปิดกระป๋องควรตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุก่อน
ว่าพบข้อบกพร่องร้ายแรงที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ เช่น การ
บวม แตก ทะลุ เป็นต้น หากพบลักษณะดังกล่าวก็ไม่ควรนามา
บริโภคโดยเด็ดขาด หากสภาพกระป๋องมีความปกติดี ให้ เปิด
กระป๋ องแล้ ว ดมกลิ่นทัน ทีก่อนถ่ายตัวอย่ างออก เพื่อตรวจสอบ
กลิ่ น ที่ ค้ า งอยู่ บ ริ เ วณที่ ว่ า งเหนื อ ตั ว อย่ า งภายในกระป๋ อ ง
(headspace) เมื่อถ่ายตัว อย่ างออกจากกระป๋ องให้ ตรวจสอบ
ลักษณะภายนอกของปลา เช่น ความสมบูรณ์ของรูปทรง ท้องปลา
ลักษณะผิว เป็นต้น และควรดมกลิ่นของตัวอย่างโดยสูดลมหายใจตื้นๆ แบบการหายใจของกระต่าย เพื่อตรวจสอบกลิ่น
ผิดปกติที่คงทนและถาวรในตัวอย่าง อีกทั้งควรแบ่งครึ่งตัวปลาออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาอย่างระมัดระวังเพื่อประเมิน
คุณภาพจากลักษณะของกล้ามเนื้อ หรือตรวจหาสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในส่วนช่องท้องของปลา
หากสามารถดมกลิ่นผิดปกติจากผลิตภัณฑ์ เช่น กลิ่นเปรี้ยวคล้ายน้าเน่ากองขยะ กลิ่นเน่าเหม็น ถึงแม้จะในระดับ
จางๆ ก็บ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่ าวผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพอย่างมาก ซึ่งมักจะมาพร้อมกับการมีปริมาณอีสตามีนที่
สูง ทั้งนี้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพจะสามารถตรวจได้จากสีของกล้ามเนื้อด้านในตัวปลา ซึ่งปกติจะเป็นสีค่อนข้างขาว แต่ หาก
ปรากฏเป็ นสี ชมพู หรื อส้ ม แสดงว่าวัตถุดิบ ที่น ามาผลิ ตมีคุณภาพไม่ดี หรือเรียกได้ว่าเสื่อมคุณ ภาพก่อนนามาผลิ ต ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มจานวนขึ้นของแบคทีเรียบางชนิด และแพร่กระจายจากลาไส้สู่ช่องท้องและเข้าสู่เนื้อเยื่อ
ตามลาดับ โดยขยายบริเวณกว้างออกไปมากน้อยขึ้นกับระยะเวลาของการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบนั้น
ฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจบริโภคปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋องจะสามารถทาได้ง่ายด้วย
ตนเอง และสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปลาทั้งตัวบรรจุกระป๋องอื่นๆ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วน
ของผู้ประกอบการคงจะมองข้ามไม่ได้ในเรื่องของการคัดเลือก ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และการควบคุม ในทุกขั้นตอน
การผลิต เพื่อให้สินค้าได้รับการยอมรับทั้งคุณประโยชน์ คุณภาพ และความปลอดภัย
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