วัตถุปลดปล่ อยเอทานอล (Ethanol releaser)
เอทานอลเป็ นสารฆ่าเชื ้อที่ใช้ มานานในอุตสาหกรรมอาหาร การพ่นเอทานอลบนขนมปั งหรื อแป้งพิซซ่า ก่อนการบรรจุจะ
ช่วยยืดอายุการเก็ บของผลิตภัณฑ์ นอกจากนีย้ งั พบว่าเอทานอลสามารถยืดเวลาการเกิดกลิ่นอับของขนมอบได้ อีกด้ วย มีการ
พัฒนาการใช้ วตั ถุปล่อยเอทานอลโดยใช้ ผงซิลิกาเจลร้ อยละ 35 เอทานอลร้ อยละ 55 ผสมกับน้ าร้ อยละ 10 ไว้ ในโครงสร้ างที่เป็ นรู
พรุ นแล้ วบรรจุในซองกระดาษเคลือบด้ วย EVA ที่ยอมให้ ไอน้ าและไอเอทานอลซึมผ่านได้ ง่าย เอทานอลที่ถูกซิลิการเจลดูดไว้ จะ
ระเหยเป็ นไอเมื่อได้ รับความชื ้นจากอาหารและยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของจุลนิ ทรี ย์ นิยมใช้ กบั อาหารและขนมอบที่มี สูง เช่น เนยแข็ง
ขนมปั ง เค้ ก พิซซ่า เป็ นต้ น (งามทิพย์, 2550)
ในประเทศญี่ปนมี
ุ่ การใช้ วตั ถุปลดปล่อยสารระเหยประเภทแอลกอฮอล์ ได้ แก่ ไอเอทานอล (ethanol vapor) ซึ่งทาหน้ าที่
เป็ นสารยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของจุลนิ ทรี ย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ นิยมใช้ มากกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หรื อขนมอบ ซึง่ มีการเสือ่ มเสียจาก
เชือ้ รา เนื่องจากเอทานอลสามารถต้ านทานการเจริ ญเติบโตของยีสต์ และราได้ ดี ทังนี
้ ้มีรายงานการใช้ เอทานอล 95% พ่นบนผิว
แป้งพิซซ่าจนมีความเข้ มข้ น 2% โดยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์จะทาให้ อายุการเก็บรักษานานขึ ้นถึง 5 เท่า ซึ่งสานักงานคณะกร รม
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (USFDA) ได้ ประกาศให้ เอทานอลเป็ นส่วนผสมอาหารที่ใช้ พ่นบนผิวแป้งพิซซ่าก่อนอบ (prebaked
pizza) โดยมีความเข้ มข้ นสูงถึง 2% โดยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์นนเป็
ั ้ น GRAS (Generally Recognized As Safe)
การปลดปล่อยไอระเหยของเอทานอลนิยมใช้ วิธีการบรรจุเอทานอลบนวัตถุดดู ซับแล้ วบรรจุในซอง (sachet) ซึง่ มีการเจาะ
รู ขนาดเล็กระดับไมโคร หรื อการใช้ ฟิล์มที่มีการควบคุมสภาพการซึมผ่านเพื่อให้ ไอของเอทานอลแพร่ ผ่านออกมาสูบ่ ริ เวณช่องว่าง
ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ ทังนี
้ ้ ความชื ้นจากอาหารภายในบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการปลดปล่อยไอระเหยเอทานอล เนื่องจากความชื ้นจะเข้ า
ละลายเอทานอลบนวัตถุดดู ซับซึ่งจะแพร่ ผ่านซองออกมาสัมผัสอาหาร อาหารที่มีค่า เพิ่มขึ ้นจึงมีปริ มาณไอระเหยของเอทานอล
สูงขึ ้นด้ วย อย่างไรก็ดีการเจริ ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์จะเพิ่มขึ ้นตามลาดับ นอกจากนี ้ กลิ่นของเอทานอลอาจส่งผลกระทบต่อการ
ยอมรับของผู้บริ โภค เมื่อเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ และอาจมีการละลายลงไปในอาหารบางส่วน จึงมีการเติมกลิ่นวนิลาหรื อสารให้ กลิ่นอื่นๆ
เพื่อบดบังกลิน่ เอทานอลดังกล่าว

ภาพที่ 1 วัตถุดดู ปลดปล่อยเอทานอล
ที่มา: http://supersupergirl-food.blogspot.com/2013/10/dayplus-green-tea-natural-yeast-bread.html
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Janjarasskul et al. (2016) พบว่าการใช้ วตั ถุปล่อยเอทานอลสามารถชะลอการแข็งของเนื ้อเค้ กได้ ดีกว่าตัวอย่างที่ไม่ใส่
การที่สารเอทานอลสามารถชะลอความแข็งของเนื ้อสัมผัสได้ เนื่องจากไอของเอทานอลจะไปเกิดรูปแบบเชิงซ้ อนกับอะไมโลสและอะ
ไมโลเพคตินทาให้ ปอ้ งกันการคืนตัวของแป้ง
ตัวอย่างใช้ วตั ถุปล่อยเอทานอล ภายใต้ ชื่อทางการค้ า ผลิตโดยบริ ษัท Freund Industrial Co. ของประเทศญี่ปนุ่ โดยวัตถุ
ปล่อยเอทานอลอยูใ่ นรูปถุง sachets ขนาด 1 กรัม ประกอบด้ วยผงซิลกิ าเจลร้ อยละ 35 โดยน้ าหนัก ซึง่ มีการห่อหุ้ม (encapsulate)
เอทานอลร้ อยละ 55 ไว้ ในโครงสร้ างที่เป็ นรู พรุ น แล้ วบรรจุในถุง sachets ที่ทาจากฟิ ล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า (low density
poly ethylene; LDPE) เพื่อให้ ไอระเหยของเอทานอลแพร่ผา่ นมาสัมผัสกับอาหาร ซึง่ ให้ ผลต้ านการเจริ ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้

ภาพที่ 2 สัดส่วนของการเจริ ญเติบโตของเชื ้อราบนผิวผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีการใช้ วตั ถุปลดปล่อยเอทานอลในระหว่างการเก็บรักษา
ที่มา: Franke et al. (2002)
จากตัว อย่า งการทดสอบจะเห็ นว่า การใช้ วัต ถุป ล่อ ยเอทานอลขนาด 3 กรั ม จะสามารถยับ ยัง้ การเจริ ญเติบ โตของ
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ นาน 28 วันหรื อพบเชื ้อจุลนิ ทรี ย์เกิดขึ ้นในวันที่ 28 และการใช้ วตั ถุปล่อยเอทานอลขนาด 4 กรัมจะสามารถยับยังการ
้
เจริ ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ นานตลอดการเก็บรักษาถึง 35 วัน ซึง่ พบว่ายิ่งใช้ ปริ มาณหรื อขนาดวัตถุปล่อยเอทานอลเพิ่มขึ ้นก็จะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์มากขึ ้น ทังนี
้ ้การเลือกใช้ ขนาดวัตถุปล่อยเอทานอลจะขึ ้นกับน ้าหนัก ค่า และระยะเวลาที่
ต้ องการจะยืดอายุของผลิตภัณฑ์ Franke et al. (2002)
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