ฟลมและการเคลือบบริโภคได
ฟลมและการเคลือบริโภคไดนนั้ ผลิตมาจากแหลงวัตถุดิบชีวภาพที่หาทดแทนใหมและแตกสลายเองไดตามธรรมชาติ
สวนมากไดมาจากผลผลิตรวมทัง้ วัสดุเหลือใชจากการเกษตรและการประมง ซึ่งสามารถใชกับผลิตภัณฑอาหารไดตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการทดสอบแหงสหภาพยุโรป (EU Standardization Committee) และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (The United States Food and Drug Administration, USFDA)
โดยฟลมและการเคลือบริโภคไดถูกนําไปใชกับอาหาร เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา ปองกันการเสื่อมเสียทางกายภาพ ปรับปรุง
คุณสมบัติเชิงกล ปองการซึมผานของไอน้ํา กาซและไขมัน เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ ปรับปรุงเนื้อสัมผัส เปนตัวพาสารเติมแตง
เชน สารปองกันการหืน สารยับยั้งจุลลินทรีย เปนตน ผลิตภัณฑอาหารที่ใชทั้งฟลมและการเคลือบริโภคได เชน ผักสด ผลไม
เนื้อสัตว อาหารแปรรูป รวมไปทั้งมีการใชในอุตสาหกรรมยา
การเคลือบบริโภคได (Edible Coatings) คือ ชั้นวัสดุชั้นบาง ๆ ที่ผลิตจากวัสดุทบี่ ริโภคได โดยหอหุม หรือ เคลือบ
โดยตรงอยูบนผลิตภัณฑอาหาร เชน การนําอาหารมาจุมในสารละลาย จากนั้นสารละลายจะจับตัวกันเปนชัน้ บาง ๆ อยูบน
ผลิตภัณฑ สวนฟลมบริโภคได (Edible Films) นั้นจะถูกขึ้นรูปเปนแผน มีความหนานอยกวาหรือเทากับ 0.3 มิลลิเมตร ฟลม
มีความคงรูปเมื่อนําไปหอหุม หรือวางอยูระหวางชัน้ ของผลิตภัณฑอาหาร และสามารถขึ้นรูปเปนแคปซูล ถุงเพาซ ได
นอกจากนี้ฟลมและการเคลือบริโภคไดสามารถเสริมสมบัติเฉพาะไดโดยการเติมสารตาง ๆ เชน สารตานปฏิกิยาออกซิเดชัน
และสารตานการเจริญของจุลินทรีย เพื่อเสริมคุณสมบัติและเพิม่ ความปลอดภัยทางอาหาร
องคประกอบของฟลมและสารเคลือบบริโภคได
ฟลมและการเคลือบริโภคไดผลิตจาก 2 องคประกอบหลักไดแก พอลิเมอรชีวภาพและพลาสติไซเซอร ซึ่งอาจเติมแตง
ดวยวัตถุบริโภคไดเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติตา ง ๆ ใหดีขึ้น ตัวอยางของวัตถุดิบในการผลิตฟลมและสารบริโภคไดแสดงดังตารางที่
1
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ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบหลักสําหรับผลิตฟลมและสารเคลือบริโภคได
องคประกอบ

วัสดุหลักที่ใชสาํ หรับขึ้นรูป

พลาสติไซเซอร
สารเติมแตง
สารเติมแตงอื่น ๆ

วัสดุ
กลุมพอลิแซกคาไรด ไดแก สตารช สตารชดัดแปร อนุพนั ธ
ของเซลลูโลส (คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส เมทิลเซลลูโลส ไฮด
รอกซีพอพิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพพิลเซลลูโลสเมทิล
เซลลูโลส) อัลจิเนต แครราจีแนน เพกทิน พูลลูแลน ไคโต
แซน และกัม (เจลแลน แซนแทน)
กลุมโปรตีน ไดแก คอลลาเจน เจลาติน เคซีน เวยโปรตีน
คอรนซีน กลูเตนจากขาวสาลี โปรตีนจากถั่วเหลือง โปรตีน
จากไขขาว ไมโอไฟบริลลารโปรตีนจากปลา โปรตีนจากขาง
ฝาง ถั่วลันเตา ถั่วลิสง รําขาว เมล็ดฝาย และ เคอราทิน
กลุมลิพิด ไดแก ไข (ขีผ้ ึ้ง พาราฟน ไขจากรําขาว) เรซิน
(เชลแล็ก และ เทอรพีน) และอะซิโทไกลเซอไรด
กลีเซอริน พอพิลีนไกลคอล ซอรบิทอล ซูโครส พอลิเอทิลีน
ไกลคอล คอรนไซรัป และน้าํ
สารตานออกซิเดชัน สารตานจุลินทรีย สารอาหาร สารเติม
แตงทางเวชภัณฑ กลิ่นรส และสี
สารทําอิมัลชัน (เลซิทิน ทวีน สแปน) สารทําอิมัลชันที่เปน
ไขมัน (ไขบริโภคได และ กรดไขมัน)

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Han (2014)
วัสดุจากพอลิแซกคารไรดมีอยูทวั่ ไปในธรรมชาติ มีราคาถูก สามารถนํามาทําฟลมและสารเคลือบบริโภคไดที่มี
คุณสมบัติเชิงกลที่ดี มีสมบัติปองกันการซึมผานของกาซดี แตเนือ่ งจากโครงสรางพืน้ ฐานทีป่ ระกอบไปดวยหมูไ ฮดรอกซิล จึงทํา
สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ําไดงาย สงผลใหฟลมและสารเคลือบบริโภคไดนนั้ มีคุณสมบัตชิ อบน้าํ แตอยางไรก็ตามการดัด
แปรทางกายภาพ ทางเคมี หรือการผสมกับวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติไมชอบน้าํ เชน การเติมไขมัน จะชวยปรับปรุงคุณสมบัติ
ดังกลาวได
สําหรับวัสดุจากโปรตีนนัน้ เนื่องจากความหลากหลายของกรดอะมิโนซึ่งเปนหนวยที่เล็กทีส่ ุด ทําใหคุณสมบัติของฟลม
และสารเคลือบริโภคไดแตกตางกันของไป ขึ้นกับโครงสรางของโปรตีน การดัดแปรโครงสรางของโปรตีน ทัง้ วิธีกายภาพ เชน
การใหแรงกล ความดัน ความรอน และการฉายรังสี วิธีทางเคมี เชน การเติมกรด ดาง โลหะหนัก และเกลือ การดัดแปรดวย
เอนไซม และการเติมสารเชื่อมขาม ลวนสงผลตอลักษณะของฟลมและสารเคลือบริโภคไดทผี่ ลิตได โดยทั่วไปฟลมจากโปรตีนมี
คุณสมบัติปองกันการซึมผานของกาซดี แตยังคงมีสมบัตปิ องกันการซึมผานของไอน้ําที่ตา่ํ การดัดแปรโปรตีน เชน การใหความ
รอนในขณะขึ้นรูป จะทําใหโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ เกิดการสรางพันธะไดซัลไฟด สงผลใหฟล มมีความสามารถปองกันไอน้ํา
ไดดีขึ้น และชวยเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลใหวัสดุอีกดวย
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รูปที่ 1 ฟลมที่ผลิตจากพอลิแซกคารไรด กลุมกัม
ที่มา: Nieto (2009)
สวนลิพดิ และเรซินนั้นไมสามารถนํามาขึ้นรูปเปนฟลมที่คงตัวได แตสามารถผลิตเปนสารเคลือบ ชวยชะลอการซึมผาน
ของกาซ ชะลอการหายใจของผักและผลไม ซึ่งสามารถยืดอายุการเก็บรักษา ใหความมันวาว นอกจากนี้การผสมกับวัสดุอื่น ๆ
เชน พอลิแซกคารไรด และ โปรตีน เนื่องจากคุณสมบัติไมชอบน้ําของลิพิด จะชวยปรับปรุงคุณสมบัติตา นทางความชืน้ ใหดีขึ้น

รูปที่ 2 ฟลมโปรตีนเจลตินจากปลา
ที่มา: Krishna et al. (2011)
นอกจากนี้ยังมีวสั ดุอื่น ๆ อีก คือ พูเรจากผลไมและผัก อาทิ กลวย มะมวง แอปเปล แพร แครอท แอปริคอท สตรอเบ
อรรรี่ และบล็อกโคลี่ เปนตน โดยนําผักผลไมที่สุก คุณภาพต่ํา หรือ มีตําหนิมาใชผลิตฟลมบริโภคได ฟลมกลุมนี้มีคุณสมบัติ
เชิงกลเพียงพอ สามารถปองกันกาซออกซิเจนดี นอกจากนี้ฟลมยังมีสี กลิ่นรส สารประกอบระเหยงายที่ชวยปรับปรุงคุณภาพ
อาหาร และเปนการลดปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือทิ้งไดอีกดวย
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รูปที่ 3 ฟลมจากพิวเร (puree) ผักและผลไม
ที่มา: Moreira (2006)
เนื่องจากวัสดุจากพอลิเมอรชีวภาพจะมีลักษณะเปราะ ดังนัน้ การเติมพลาสติไซเซอรที่เปนสารโมเลกุลต่ําลงไปในขณะ
เตรียมฟลม จะชวยลดแรงและเพิ่มชองวางระหวางสายโซโมเลกุล ทําใหโครงสรางของพอลิเมอรเคลื่อนไหวงายขึ้น จึงสงผลให
ฟลมที่ไดมีความยืดหยุนและมีคณ
ุ สมบัติเชิงหนาที่เปนบรรจุภัณฑไดดีขึ้น
ตารางที่ 2 ตัวอยางฟลมบริโภคไดในอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อทางการคา
FreshseelTM
Fry ShieldTM
Nature SealTM
NutrasaveTM

วัสดุหลัก
ซูโครสเอสเทอร
แคลเซียมเพกติเนต
แคลเซียสแอสคอรเบท
คารบอกซีเมทิลไคโตซาน

Opta GlazeTM

โปรตีนกลูเตนจากขาวสาลี

Seal gum, Spray gumTM

แคลเซียมแอซิเตท

SemperfreshTM

ซูโครสเอสเทอร

Z*CoatTM

โปรตีนจากขาวโพด

การนําไปใชงาน
ยืดอายุการเก็บรักษาเมลอน
ลดการอมน้ํามันในอาหารทอด
ยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม
ลดการสุญเสียน้ําและรักษาความ
แนนเนื้อในอะโวกาโด
แทนที่การเคลือบดวยไขดิบ ลดการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย
ปองกันการเกิดสีน้ําตาลไหมใหกับมัน
ฝรั่งทอด
ลดการสูญเสียน้ําและการเกิดสี
น้ําตาลในแอปเปล
ยืดอายุการเก็บรักษา ถั่ว ถั่วเคลือบ
เนื้อสัตว และช็อคโกแลต

ที่มา: เพ็ญโฉม (2554)
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