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ผงชูรส ได้รบ
ั การปฏิบต
ั ิ
อย่างเป็ นธรรมหรือไม่?
ผงชูรสทํามาจากงู?

■

ปี พ.ศ. 2462 ภาพแสดงเพื่อปล่อยข่าวลือที่ผิดเพื่อเสียดสีวา่
ผลิตภัณฑ์ AJI-NO-MOTO ผลิตมาจากงู
®

(“บริษัท Ajinomoto”) ดําเนิ นธุรกิจมายาวนาน
กว่า ศตวรรษ ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2451 ที่ศาสตราจารย์ Kikunae
Ikeda จากมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล (Tokyo Imperial University)
ได้นําเสนอกระบวนการผลิตเกี่ยวกับสารโมโนโซเดียมกลูตาเมต (MSG)
หรือผงชูรสที่สกัดจากแป้ งและได้รบั การจดสิทธิบัตรครัง้ แรก นั่ นคือช่วงเวลา
เดียวกันกับการส่งข้อความผ่านวิทยุสื่อสารระยะไกลจากหอไอเฟลได้สําเร็จเป็ นครัง้ แรก
เช่นเดียวกับที่มหานครนิ วยอร์กออกกฎข้อบังคับห้ามผู้หญิงสูบบุหรีใ่ นที่สาธารณะ
และประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มดาวดวงที่ 46 ในธงชาติสําหรับรัฐโอคลาโฮมา
และยังเป็ นเวลาเดียวกับการก่อตัง้ วันแม่ขน
ึ ้ เป็ นครัง้ แรก หรือบริษัทของเฮนรี
้ บินด้วยเครือ่ ง
ฟอร์ดสร้างรถโมเดลตัว T เป็ นครัง้ แรก และออวิลต์ ไรต์ได้ขึน
บินติดต่อกันนานหนึ่ งชั่วโมงเป็ นครัง้ แรก1
Ajinomoto Co., Inc.

โลกได้เปลี่ยนไปมากในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา แต่บางสิ่งดูยังคงอยู่เหมือนเดิม
ยกตัวอย่างเช่น: การหยุดข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงนั ้นเป็ นเรือ่ งที่ยากยิ่ง
้ ฐาน
หลังจากที่มีการขายผลิตภัณฑ์ AJI-NO-MOTO® เครือ่ งปรุงรสชาติพืน
อูมามิ ในประเทศญี่ปุ่น ได้ไม่ถึง 10 ปี บริษัท Ajinomoto เริม่ ประสบกับ
วิกฤติข่าวลือเป็ นครัง้ แรก คือมีการปล่อยข่าวที่สร้างความเสียหายร้ายแรงเกี่ยวกับ
ผงชูรสว่าทํามาจากชิน
้ ส่วนของงู ความคิดนี ้มาจากไหน? ไม่มีใครรู้ แต่ดเู หมือนว่าข่าว
ลือจะสร้างกระแสได้มาก มีการบอกเล่าข่าวลือนี ้ปากต่อปากในประเทศญี่ปุ่น
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้
แน่ นอนว่า AJI-NO-MOTO® ไม่ได้ทํามาจากงู และไม่เคยมีการใช้ชิน
ส่วนของงู แต่ทํามาจากข้าวสาลี จากการปล่อยข่าวลือที่ผิดนั ้ นทําให้บริษัท
Ajinomoto เผชิญปัญหาอย่างหนั ก แล้วพวกเขาจะเปลี่ยนความคิดผู้
คนได้อย่างไรล่ะ? ประกาศผ่านทางโทรทัศน์ ก็ไม่ได้ เนื่ องจากญี่ปุ่นเพิ่งมีการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ แรกเมื่อ 30 ปี ให้หลังมานี ้ เอง2นอกจากนี ้
การสื่อสารผ่านวิทยุย่ิงไม่ใช่ทางเลือกที่ดี บริษัท Ajinomoto ได้ออกข่าว
ทางหนั งสือพิมพ์เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหา9 และดําเนิ นการแม้กระทั่งการ
เปิ ดให้ชิมรสอาหารแก่สาธารณะ และจ้างเหล่านั กแสดงที่ช่ือ “chindon-ya”
ให้ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีแก่ผลิตภัณฑ์ผงชูรส3
■ “Chindon-ya”

เหล่ านั กแสดงบนท้ องถนนกระจายความจริงเกี่ ยวกั บ

ผลิ ตภั ณฑ์ AJI-NO-MOTO

®

■

ไชน่ าทาวน์ นิ วยอร์กซิ ตี ้ (ซ้ าย) ตั วอย่ างของป้ ายสัญลั กษณ์ “ ไม่ มีผงชู รส” (ขวา)

ความจริงปรากฏออกมาภายหลังจากที่งานวิจัยได้ดําเนิ นการมาหลายปี ยังไม่มีหลัก
ฐานพิสูจน์ ได้ว่ากลุ่มอาการภัตตาคารจีน หรือ ไชนี สเรสเตอรองท์ซินโดรม
นั ้ นมีอยู่จริง แต่มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ว่า แม้กลุ่มอาการดังกล่าวมีอยู่จริง
ก็ไม่เกี่ยวเนื่ องกับผงชูรส หลักฐานชิน
้ สุดท้ายได้รับการเปิ ดเผยสู่สาธารณะโดย
Dr. Geha ในปี พ.ศ 2543 ซึ่งสรุปว่าการใส่ ผงชูรสลงในอาหารไม่ได้
ก่อให้เกิดอาการภัตตาคารจีน หรือ ไชนี สเรสเตอรองท์ซินโดรม9 อย่างไรก็ตาม
แม้จะผ่านมาหลายสิบปี ข่าวลือนี ้ ก็ยังคงมีอยู่

ระหว่างหนู และมนุ ษย์

ร้านอาหารจีนซินโดรม
นี่ ไม่ใช่ครัง้ สุดท้ายที่ Ajinomoto ต้องปกป้ องตัวเองจากข้อกล่าวหา
้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายนพ.ศ. 2511
ที่ไม่อยู่บนพืน
Dr. H.M. Kwok ได้เขียนจดหมายไปยังบรรณาธิการของวารสาร
เวชศาสตร์ของนิ วอิงแลนด์ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับ เขาอธิบายถึง
“อาการแปลกๆ” ที่เขาเป็ นเมื่อรับประทานอาหารในร้านอาหารจีน โดยเขา
มีอาการชา อ่อนล้า และใจสั่น เขาคาดเดาถึงสาเหตุที่เป็ นไปได้หลายสาเหตุ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นซอสถั่วเหลือง ไวน์ ที่ใช้ปรุงอาหาร โซเดียมปริมาณสูง
และ — คุณลองเดาดู — ผงชูรส เขาได้สรุปและแนะนํ าว่า หนึ่ งในเพื่อน
ร่วมงานของเขาจะดําเนิ นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์สําหรับปรากฏ
การณ์ นี้และเขาเสนอตัวช่วยเหลือ9
แต่โชคร้าย จดหมายที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายที่ส่งให้กับบรรณาธิการนี ้ ได้สร้าง
แนวความคิดที่ไม่มีหลักฐานสนั บสนุ นว่าผงชูรสนั ้ นเป็ นสาเหตุของ
“กลุ่มอาการภัตตาคารจีน หรือ ไชนี สเรสเตอรองท์ซินโดรม” และทันใดนั ้ น
ร้านอาหารจีนทุกที่ก็ติดป้ ายสัญลักษณ์ ว่า “ไม่มีผงชูรส” ที่หน้ าร้าน
แม้กระทั่งร้านที่มี AJI-NO-MOTO® อยู่บนโต๊ะอาหารของตัวเองก็ตาม!

ไม่นานหลังจากที่ Dr. Kwok ได้ส่งจดหมายไปยังบรรณาธิการวารสารดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2512 มีการตีพิมพ์งานวิจัยหนึ่ งในวารสาร Science โดย
Dr. J.W. Olney งานวิจัยดังกล่าวบอกว่ามีการฉี ดผงชูรสเข้าไปในตัวหนู
แรกเกิดในปริมาณสูงและทําให้เกิดความผิดปกติทางโครงสร้างของสมอง
อย่างไรก็ตาม นี่ กลับกลายเป็ นเสียงเตือนที่ผิดพลาดอีกครัง้ ด้วยเหตุผลสําคัญ
สองประการคือ ประการแรก ปริมาณผงชูรสที่ฉีดให้กับหนู ในการศึกษาวิจัยนี ้
อยู่ในระดับที่สูงมาก ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับการให้ผู้ใหญ่บริโภคผงชูรสเข้าทาง
ปากในปริมาณถึงสามขวด (ตัง้ แต่สิบกรัมไปจนถึงหลายร้อยกรัม/ขวด)9 ประการที่
สองที่สําคัญยิ่งไปกว่าประการแรกคือ มนุ ษย์และลูกหนู เกิดใหม่ท่ีนํามา
้ เชิง
ศึกษาวิจัยมีความแตกต่างกันทางกายภาพอย่างสิน
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมมีบางสิ่งที่เรียกว่า “ตัวกรองกัน
้ ระหว่างเลือดและสมอง”
ที่ช่วยปกป้ องสมองจากเซลล์ อนุ ภาค และโมเลกุลจําเพาะที่อยู่ใน
้ ระหว่างเลือดและสมองจะยังไม่
กระแสเลือด4 ในลูกหนู เกิดใหม่ ตัวกรองกัน
่
้
เจริญเต็มที แต่สัตว์เลียงลูกด้วยนมบางประเภทซึ่งรวมถึงมนุ ษย์นั้น
ในเด็กที่เกิดใหม่จะมีตัวกรองกัน
้ ระหว่างเลือดและสมองที่เจริญเต็มที่มากกว่า
้ จริงกับร่าง
นั่ นหมายถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในหนู ไม่สามารถเกิดขึน
กายมนุ ษย์ และนั่ นทําให้ภายหลังมีการศึกษาวิจัยของ Dr. Takasaki
(พ.ศ. 2522) และ Dr. Helms (พ.ศ. 2560) ที่ได้แนะนํ าว่า
การบริโภคผงชูรสตามปกตินั้นไม่มีผลกระทบต่อสมอง9
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■

ตั วกรองกั น
้ ระหว่างเลื อดและสมอง

เหตุ และผลด้ านวิทยาศาสตร์ที่ได้ รับการยอมรับโดยทั่ ว
ไปสําหรับความปลอดภั ยของผงชู รส (MSG)9

ตัวกรองกัน
้ ระหว่างเลือดและสมอง
(เยื่อเลือกผ่าน)

เลือด
การซึมผ่าน
(ง่าย)
สารลิโพฟิ ลิก
ฮอร์โมน
สเตียรอยด์

โมเลกุลเล็ก

โมเลกุล
ส่วนใหญ่
กลูตาเมต ฯลฯ

้ เมื่อใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมตในอาหาร
• ระดับกลูตาเมตในเลือดไม่เพิ่มขึน
โปรตีน
ขนส่งพิเศษ

• ประมาณร้อยละ 95 ของกลูตาเมตสามารถเผาผลาญในระบบลําไส้
เพื่อเป็ นพลังงานได้

ทรานส์ไซโตซีส
(การดูดซึมผ่านเซลล์)

• กลูตาเมตเป็ นกรดอะมิโนที่พบมากในนํ ้ านม

กรดอะมิโนกลูโคส
ไทโรซีน, ฟี นิ ลอะลานี น

• เด็กทารกสามารถเผาผลาญกลูตาเมตได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับนํ ้ าหนั กตัวแล้ว พบว่าเด็กทารกบริโภคกลูตาเมตมากกว่าผู้ใหญ่ โดยไม่เป็ น
อันตรายต่อร่างกาย

H2O, O2, CO2,

NH3, เอทานอล

• ไม่พบหลักฐานว่าผงชูรสเป็ นสาเหตุของอาการภัตตาคารจีนซินโดรม
เซลล์บุชน
ั ้ ใน

เซลล์บุชน
ั ้ ใน

้ ฐานที่ลิน
้ ของเรามีตัวรับรสกลูตาเมตในตัว
• กลูตาเมตเป็ นสารให้รสชาติพืน

เซลล์บุชน
ั ้ ใน

• การบริโภคผงชูรสสามารถ “จํากัดการบริโภคด้วยตัวเอง” เช่นเดียวกับเกลือหรือ
นํ ้ าส้มสายชู หากใช้มากเกินไปก็จะลดความสามารถในการรับรสอร่อยของ
อาหารลงไป

ไทต์ จังก์ชัน

CEREBRO

■

นํ ้ านมจากเต้ าประกอบด้ วยกรดอะมิ โนจํ านวนมาก
ซึ่ งรวมถึ งกลู ตาเมตด้ วย

หลักฐานมีพลังมากกว่าข่าวลือ
ความจริงคือ ตลอดหลายปี มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากที่สรุปว่าผงชูรสนั ้ น
ปลอดภัย ทําให้ทางหน่ วยงานที่ดูแลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันประเด็นนี ้
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็ น กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการที่ออกกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปุ่น
รับรองอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ 24915 ว่าผงชูรสนั ้ นเป็ นสารปรุงแต่งอาหาร
และในสิบปี ต่อมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้รับรองว่าผงชูรสนั ้ น
มีความปลอดภัยต่อการบริโภค6
นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ. 2513 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญร่วมด้านสารปรุงแต่ง
อาหารหรือ Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA)
ที่ก่อตัง้ โดยองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติได้ออกแถลงการณ์ ถึงความปลอดภัยของผงชูรสในทารก ทําให้มีข้อ
สรุปในปี พ.ศ. 2530 ว่าไม่จําเป็ นต้องมีข้อจํากัดในการใช้ผงชูรสในเด็กทารก
ไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตาม7
และบางที การศึกษาวิจัยถึงความปลอดภัยของผงชูรสที่ครอบคลุมที่สุดอาจเป็ น
การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2538 โดยสหพันธรัฐสมาคมอเมริกันเพื่อ
ชีวภาพการทดลอง (FASEB) รายงานนี ้ ได้ตอบคําถามที่ลงรายละเอียดทัง้
18 คําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของผงชูรสที่มีความยาวมากกว่า 350
หน้ าที่ยืนยันความปลอดภัยของการบริโภคผงชูรสในระดับปกติใน
ประชากรทั่วไป และพบว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชีว้ ่าผงชูรสก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ร้ายแรงหรือในระยะยาว8

มีหลักฐานหรือไม่วา่ ผงชูรสอาจดีตอ่ มนุ ษย์?
สําหรับบางคนแล้ว อาจตอบว่า “มี” ได้ เราสามารถใช้ผงชูรสเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการรับรสอร่อยสําหรับบุคคลที่ต้องจํากัดปริมาณการบริโภคเกลือ และ
ผงชูรสสามารถช่วยเพิ่มการอยากอาหาร9 สําหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ปัญหาด้านสารอาหารเช่นกัน โดยเราจะขยายประเด็นเหล่านี ้ แบบลง
รายละเอียดในจดหมายข่าวฉบับถัดไป
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บริษัท Ajinomoto —
วิทยาศาสตร์อยูข่ า้ งเรา
หากคํานึ งถึงด้านดีของประวัติศาสตร์การปล่อยข่าวลือและการกล่าวอ้างที่ผิดต่อ
ผงชูรส ก็คงเป็ นเรื่องที่บริษัท Ajinomoto นั ้ นสามารถตอบรับกับสถานการณ์
เหล่านี ้ ครัง้ แล้วครัง้ เล่าด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ผงชูรสแทบ
จะเป็ นหนึ่ งในสารปรุงแต่งอาหารที่มีการศึกษาวิจัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
โลกเรา และการศึ กษาวิจัยในผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท Ajinomoto ทําอย่างต่อ
เนื่ อง ทําให้เราเป็ นหนึ่ งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ก้าวหน้ าที่สุดในโลกสํ าหรับ
การศึ กษาวิจัยกลูตาเมตและกรดอะมิโนอื่น ๆ ซึ่งนํ าความหลากหลายมาสู่
วิทยาศาสตร์และสุ ขภาพสาขาต่าง ๆ ที่เราศึ กษา
บริษัท Ajinomoto จะยังคงมุ่งมั่นที่จะส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่
ช่วยให้ผู้คนรับประทานอาหารได้อร่อยและอยู่ดีมีสุข แต่จะยังคงดําเนิ นการ
วิจัยเพื่อนํ าหลักฐานมาสนั บสนุ นผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ ด้วย

เกี่ยวกับบริษัท

Ajinomoto Co., Inc.

บริษัท Ajinomoto เป็ นผู้ผลิตเครื่องปรุง อาหารแปรรูป เครื่องดื่มคุณภาพสูง
รวมถึงผลิตกรดอะมิโน ยารักษาโรค และสารเคมีคุณลักษณะพิเศษ เป็ นเวลา
หลายปี แล้วที่บริษัท Ajinomoto ได้สนั บสนุ นวัฒนธรรมด้านอาหารและสุขภาพ
มนุ ษย์ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีกรดอะมิโนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันบริษัทได้มี
้ กับแนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่งทรัพยากรอาหาร สุขภาพ
ความเกี่ยวโยงเพิ่มขึน
มนุ ษย์ และความยั่งยืนสากล บริษัทก่อตัง้ เมื่อปี 128 และตอนนี ้ ดําเนิ นกิจการใน
30 ประเทศและภูมิภาค บริษัท Ajinomoto มียอดขายสุทธิในปี งบประมาณ
2016 จํานวน 1,091.1 พันล้านเยน (10,070 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto (TYO:2802) กรุณาเยี่ยม
ชมที่เว็บไซต์ www.ajinomoto.com.
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ้างอิงและวารสารที่สนั บสนุ นข้อมูลใด ๆ
ที่อยู่ในจดหมายข่าวนี ้ กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ของบริษัท Ajinomoto ที่:
ajigcd_newsletter@ajinomoto.com.
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