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ข้อมูลทีเ่ ราได้รบ
ั มีผลต่อ
อาหารทีเ่ ราบริ โภคอย่างไร?
ผลของข้อมูลที่มีต่อประสบการณ์
การรับประทานอาหาร
เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่บริษัท Ajinomoto Co., Inc. (“บริษัท Ajinomoto”)
ได้ทําการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติอูมามิ ผงชูรส (MSG) อาหาร และโภชนาการ
เพื่อช่วยผู้คนในญี่ปุ่นและทั่วโลกให้รบั ประทานอาหารและใช้ชีวติ อย่างกินดีมีสุข
ตัวอย่างล่าสุดของการเผยแพร่ดงั กล่าวมีขน
ึ ้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 บริษัท
Ajinomoto ได้ให้การสนั บสนุ นงานอีเวนต์ท่ม
ี ีช่ือว่า “เนเจอร์ คาเฟ่ (Nature Café)”
ที่จัดโดย Nature Research ที่เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงนํ า
เสนอโดยวารสารที่ ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางอย่างวารสาร Nature.
วัตถุประสงค์ของงานอีเวนต์นี้คอื เพือ่ จัดการประชุมสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ตามวิถี
ที่ทํามาแต่เดิม แต่ให้มีบรรยากาศค่อนข้างเป็ นกันเองเพื่อช่วยส่งเสริมการอภิปราย
■

ได้สนั บสนุ นความรูค้ วามเชี่ยวชาญของตนในการอภิปรายในหัวข้อที่หลากหลาย
อาทิ เรือ่ งเกี่ยวกับกลไกทางสรีรวิทยาของการรับรส เหตุผลที่เราชอบรสที่เรากิน
ปัจจัยจํานวนมากที่ส่งเสริมประสบการณ์ การรับกลิ่นรส และผลของข้อมูลที่มีตอ่
การบริโภคอาหารของเรา
เนื ้อหาที่น่าสนใจบางเนื ้อหาจากงานอีเวนต์นี้มีดงั นี ้
สมาชิกของศูนย์ประสาทรับสัมผัสทางเคมีโมเนลล (Monell Chemical
สหรัฐอเมริกาได้นําเสนอเรือ่ ง “ต้นกําเนิ ดของความชอบในกลิ่นรส”
ที่เนเจอร์ คาเฟ่

■ Julie Mennela

Senses Center)

ศาสตราจารย์ Lord Krebs นํ าเสนอต่อผู้เข้าร่วมในงานเนเจอร์ คาเฟ่

ธีมงานเนเจอร์ คาเฟ่ นั ้นเป็ นธีมที่เรียกว่า “Taste Science, Culture and
Communication” หรือ “วิทยาศาสตร์การรับรสชาติ วัฒนธรรมและการสื่อสาร”
ผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงมากจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น

ความแตกต่างระหว่างรสชาติกับกลิ่นรส
โดยทั่วไปแล้วผู้คนมักใช้คาํ ว่า “รสชาติ” และ “กลิ่นรส” สลับกัน
้ เชิง
แต่เมื่อพูดถึงในทางวิทยาศาสตร์แล้วรสชาติและกลิ่นรสนั ้นต่างกันอย่างสิน
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้ ฐานทัง้ 5 ของมนุ ษย์ ตามที่ Nicholas Ryba
รสชาติเป็ นหนึ่ งในประสาทสัมผัสพืน
ซึ่งเป็ นแพทย์ผู้วจิ ัยหลักของสถาบันวิจัยแห่งชาติดา้ นงานวิจัยทันตกรรมและกะโหลก
ศีรษะและใบหน้ า (National Institute of Dental and Craniofacial Research)
สหรัฐอเมริกา และเป็ นหนึ่ งในนั กวิจัยที่รบั ผิดชอบด้านการค้นคว้าวิจัยตัวรับ
้ ภายในลิน
รสชาติอูมามิในลิน
้ ของมนุ ษย์ นั่ นหมายความว่า รสชาติสร้างขึน
้ และสมอง
และเราไม่เรียนรูร้ สชาติตามประสบการณ์ ท่ี ได้รบั สิ่งพิสูจน์ การค้นคว้านี ้ได้คอื
เด็กแรกเกิดที่แสดงความชอบอย่างมากในรสชาติหวานภายในเวลาไม่ก่ชี ่ัวโมงหลัง
คลอด ทารกเหล่านี ้ไม่จําเป็ นต้องเรียนรูว้ า่ “ความหวาน” คืออะไร หรือว่าพวกเขา
ชอบมันหรือไม่ และเหตุผลก็คอื ความชอบในความหวาน “เชื่อมโยงได้อย่างดี”
กับระบบร่างกายมนุ ษย์ ในทางหนึ่ ง รสชาติเป็ นประสบการณ์ เชิงวัตถุวสิ ัย
ที่ตรวจจับได้บนลิน
้ ของเรา และประมวลผลโดยสมอง
อีกนั ยหนึ่ งตามที่ Kathrin Ohla ซึ่งเป็ นหัวหน้ ากลุ่มที่สถาบันโภชนาการ
มนุ ษย์ของเยอรมัน (German Institute of Human Nutrition) ได้นําเสนอว่า
กลิ่นรสเป็ นสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั ้นมาก เหตุผลก็คอื กลิ่นรสจะเกี่ยวเนื่ องกับประสาท
สัมผัสทัง้ 5 ของเรา นั่ นคือ การมองเห็น การได้ยิน การรับกลิ่น การสัมผัส
และแน่ นอน การรับรส นี่ อาจฟังดูขัดกับความรูส้ ึกในตอนแรก แต่ลองพิจารณาสิ่งนี ้ด:ู
เราจะรูส้ ึกชื่นชอบในการดืม่ กาแฟมากเท่านี ้หรือไม่ หากกาแฟไม่มีกลิ่นที่หอมหวน?
เราจะชื่นชอบการนั่ งรับประทานอาหารในร้านที่ตกแต่งสวยงามหรือไม่
หากอาหารดูไม่น่าทาน? ไอศกรีมจะน่ าทานหรือไม่ ถ้ามันแข็งและอุ่น
แทนที่จะกัดแล้วนุ่ มลิน
้ และเย็นฉํ่ า?
■

ความเกี่ยวเนื่ องของประสาทสัมผัสทัง้ ห้าในมุมมองที่มีต่อกลิ่นรส

ทําไมข้อมูลอาหารถึงสําคัญ
วิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรกับข้อมูลที่ไม่เป็ น
ลายลักษณ์ อักษรบนผลิตภัณฑ์อาหารกระตุน
้ ความคาดหวัง
บางประการสําหรับคนที่จะรับประทานอาหารดังกล่าว ซึ่งผลก็คอื
มันจะมีอิทธิพลต่อการรับรูท
้ ี่มีตอ่ กลิ่นรสของเรา
คุณคาดหวังอะไรหากคุณเห็นว่าอาหารมีฉลากติดว่า “ออแกนิ กส์”?หากคุณเป็ น
เหมือนผู้คนอื่นๆ ทั่วไป คุณจะคาดหวังว่าอาหารดังกล่าวจะมีรสชาติดกี ว่า
มีไขมันน้ อย และมีใยอาหารมากกว่า ซึ่งคุณอาจคิดถูก
แต่มีตวั อย่างที่น่าสนใจยิ่งกว่านั ้น ในการศึกษาวิจัยหนึ่ งทางวิทยาศาสตร์
ได้แบ่ง MSG (ผงชูรส) ไว้สองภาชนะ ฉลากหนึ่ งติดว่า “MSG” อีกฉลากติดว่า
“อูมามิ” นั กวิจัยได้รบั รายงานว่าภาชนะที่ตดิ ฉลาก “อูมามิ” นั ้นมีรส
ชาติดกี ว่า ในทํานองเดียวกัน อาสาสมัครที่ได้รบั อาหารที่ตดิ ฉลากว่า
“มีปริมาณเกลือน้ อย” จากนั ้นให้อาหารเดียวกันดังกล่าวแต่ตดิ ฉลากว่า
้ ” นั กวิจัยได้รบั รายงานว่ากลิ่นรสของอาหารที่มีปริมาณ
“เพิ่มปริมาณเกลือมากขึน
เกลือน้ อยมีรสชาติท่เี ค็มน้ อยกว่า และสุดท้าย มูสแช่แข็งมีกลิ่นรสขมสําหรับ
ผู้ที่ได้รบั การบอกกล่าวว่าอาหารนั ้นคือไอศกรีม และพบว่ามูสนั ้นมีรสชาติดี
สําหรับคนที่ได้รบั ข้อมูลว่าอาหารดังกล่าวคือมูส
■

อิทธิพลของข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรและข้อมูลที่ ไม่
เป็ นลายลักษณ์ อักษรต่อการรับรูท
้ ่ีมีต่อกลิ่นรส

■

การรับรู้ “อาหารรสชาติดี” หรือ “อาหารรสชาติขม” ต่ออาหาร
เดียวกันแต่มีฉลากที่แตกต่างกัน

การได้ยิน
การมองเห็น
การดมกลิ่น
การรับรส
การสัมผัส

นํ ามาจากการนํ าเสนอของ Kathrin Ohla

350

คะแนนที่รสชาติขมได้

อีกหนึ่ งปัจจัยสุดท้ายที่มีผลต่อการรับรูก้ ลิ่นรสคือ ความคาดหมาย เมื่อคุณกัดไป
ที่ผลส้ม คุณคาดว่าส้มจะมีรสชาติหวานและมีเนื ้อฉํ่ า รวมถึงรสออกเปรีย้ วเล็กน้ อย
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าส้มลูกนั ้นมีรสชาติเหมือนรับประทานไก่ คุณคงคายทิง้
อิทธิพลของความคาดหมายที่มีตอ่ ความชอบอาหารและนิ สัยการรับประทานอาหาร
ของเรานั ้นมีความสําคัญมากเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอาหารกัน

รสชาติขม

รสชาติดี
250

คะแนนที่รสชาติดีได้

อีกองค์ประกอบหนึ่ งที่มีความสําคัญของกลิ่นรสคือ ประสบการณ์
และนี่ อาจเป็ นสาเหตุท่วี า่ ทําไมมนุ ษย์ถึงมีการรับรูท
้ ี่หลากหลายมากเกี่ยวกับ
กลิ่นรสที่เราชื่นชอบและไม่ชื่นชอบ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งบุคคลหนึ่ งได้รบั กลิ่นรสหนึ่ ง
มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งรายงานว่าตนชอบกลิ่นรสดังกล่าวมากเท่านั ้น ซึ่งนี่ อาจช่วย
อธิบายได้วา่ ทําไมผู้คนส่วนใหญ่คดิ ว่าแม่ของตนเองทําอาหารได้อร่อยที่สุดในโลก
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Yeomans และคณะ 2008
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“อาหารทีเ่ รารับประทานมีความปลอดภัย ส่งผลต่อสุขภาพดี และสามารถรับประ
ทานไปได้เป็ นเวลานานตามข้อเท็จจริงอาหารหรือตามโฆษณาหรือไม่? เพือ่ ให้สามารถ
สือ่ สารเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ ได้ เราต้องสือ่ สารถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์”

สุขภาพ และชีวติ ของผู้คน เรายึดมั่นอย่างเหนี ยวแน่ นในสโลแกนของเรา
แต่แน่ นอนว่าการใช้เนื ้อหาด้านโภชนาการเกี่ยวกับเครือ่ งปรุงเพียงอย่างเดียวเพื่อสร้าง
ผลที่เห็นได้ชัดนั ้น ทําได้ยาก

--Lord John Krebs นั กวิชาการกิตติมศักดิแ
์ ละอดีตอธิการมหาวิทยาลัย Oxford

แห่งสหราชอาณาจักร
การรับรูท
้ ี่มีตอ่ กลิ่นรสเป็ นเรือ่ งที่ซับซ้อนมาก และข้อเท็จจริงที่มีหลายการศึกษา
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาซํา้ หลายครัง้ แสดงให้เห็นว่า การให้ข้อมูลที่
้ ํ าหรือเบี่ยงเบนการรับรูข้ องผู้บริโภคที่มีตอ่
สําคัญของอาหารนั ้นๆ สามารถชีน
ผลิตภัณฑ์อาหารนั ้นได้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่บริษัทในธุรกิจอาหารและโภชนาการต้อง
้ ๆ
ทําก็คอื ต้องมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รบั ข้อมูลที่เป็ นธรรมและถูกต้อง กล่าวอย่างสัน
่
คือ ข้อมูลทีไม่เป็ นธรรมและไม่ถูกต้องสามารถส่งผลเสียต่อสาธารณชนได้

ความจริงเกี่ยวกับ MSG:

มาทําความเข้าใจกันอีกครัง้
เนื่ องจาก MSG เป็ นหนึ่ งในเหยื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดสําหรับข้อมูลที่
้ ๆ กัน
ผิดพลาดในปัจจุบัน เราลองมาทบทวนข้อเท็จจริงแบบสัน
• MSG ย่อมาจาก monosodium glutamate ( โมโนโซเดียมกลูตาเมท)

้ MSG จะละลายทันทีและแยกเป็ นองค์ประกอบของมัน
• เมื่อสัมผัสกับลิน
นั่ นคือ โซเดียม และกลูตาเมท
• ทัง้ สององค์ประกอบนี ้เป็ นสารที่มีความสําคัญในร่างกายมนุ ษย์
• กลูตาเมทเป็ นกรดอะมิโนที่พบจํานวนมากในร่างกาย
• กลูตาเมทเป็ นกรดอะมิโนที่พบมากในนํ ้านมจากเต้า

้ ฐานที่มีตอ่ มรับรสของมันเองที่ลน
ิ้
• กลูตาเมทเป็ นสารให้รสชาติพืน

้ โดยการทําให้
สิ่งที่เราทําได้คอื ช่วยผู้บริ โภคให้เลือกซือ้ อาหารที่ดตี อ่ สุขภาพมากขึน
อาหารเพือ่ สุขภาพน่ ารับประทานมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี ้ เราจะยังคงสนั บสนุ นการสื่อสาร
ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องต่อไป เช่นเดียวกับที่เราให้การสนั บสนุ นงานอีเวนต์ เนเจอร์
คาเฟ่ (Nature Café) ในกรุงลอนดอน
เป้ าหมายต่อไปของเราคือนิ วยอร์ค ซึ่งเราจะจัดงาน World Umami Forum
ในเดือนกันยายนของปี นี ้ งานอีเวนต์ขนาดใหญ่นี้จะเชิญนั กวิทยาศาสตร์ นั กวิจัย
นั กโภชนาการ หัวหน้ าพ่อครัว และสื่อต่างๆ มาร่วมกันเพื่อสื่อสารความจริง
เกี่ยวกับอูมามิ MSG แนวทางการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวติ ของเรา
เพราะว่านี คอื คุณค่าที่เรายึดมั่น ที่เป็ นภารกิจของเราในฐานะองค์กร

เกี่ยวกับบริษัท

Ajinomoto Co., Inc.

บริษัท Ajinomoto เป็ นผู้ผลิตเครื่องปรุง อาหารแปรรูป เครื่องดื่มคุณภาพสูง
รวมถึงผลิตกรดอะมิโน ยารักษาโรค และสารเคมีคุณลักษณะพิเศษ เป็ นเวลา
หลายปี แล้วที่บริษัท Ajinomoto ได้สนั บสนุ นวัฒนธรรมด้านอาหารและสุขภาพ
มนุ ษย์ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีกรดอะมิ โนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันบริษัทได้มี
้ กับแนวทางเพื่อ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรอาหาร สุขภาพ
ความเกี่ยวโยงเพิ่มขึน
มนุ ษย์ และความยั่งยืนสากล บริษัทก่อตัง้ เมื่อปี 128 และตอนนี ้ ดําเนิ นกิจการใน
35 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 ที่อยู่ในจดหมาย
ข่าวนี ้ กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ของบริษัท Ajinomoto ที่:
ajigcd_newsletter@ajinomoto.com.

• ได้มีการยืนยันความปลอดภัยในการบริโภค MSG หรือผง

ชูรสโดยองค์กรอาหารปลอดภัยขนาดใหญ่แล้วหลายครัง้

อะไรคือบทบาทของบริษัท Ajinomoto
ในการสนั บสนุ นการสือ่ สารด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง?
ที่งานอีเวนต์เนเจอร์ คาเฟ่ เห็นได้ชัดว่านั กวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้เปลีย่ นทัศนคติ
ที่มีตอ่ อูมามิและ MSG (ผงชูรส) ไปอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับยี่สิบหรือสามสิบ
ปี ก่อน ที่บริษัท Ajinomoto เราได้เปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาเช่นกัน ปัจจุบัน
เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ ไม่เพียงให้กับการใช้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เพื่อลบล้างข่าวลือ
ที่ ไม่เป็ นจริงและข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับ MSG เท่านั ้น แต่ยังทุ่มเทให้กับการสื่อสารถึง
ศักยภาพด้านประโยชน์ ของ MSG ี่เกี่ยวเนื่ องกับความสามารถในการลดการบริ โภคเกลือ
การกระตุน
้ ความอยากอาหาร และช่วยเพิ่มความอิ่มอาหารด้วย
ในฐานะเป็ นหนึ่ งในบริษัทใหญ่ ในวงการอาหาร บริษัท Ajinomoto รูส้ ึกว่าเป็ น
ความรับผิดชอบหลักของเราในการสร้างอิทธิพลในทางบวกต่อการรับประทานอาหาร
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