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เหตุใดผงชูรส
จึงช่วยเพิม่ ความสะดวกในการท�ำอาหาร

ว่ากันว่าการท�ำอาหารให้อร่อยนั้นเป็นทั้งความสามารถ ทักษะ และพรสวรรค์ส่วนตัว
ของผู้ปรุงอาหาร แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีท�ำให้เรามีองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความอร่อยของอาหารมากขึ้น และมีเครื่องปรุงต่างๆ
เป็นตัวช่วย การท�ำอาหารให้อร่อยจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกกว่าในอดีต

เครือ่ งปรุงรสช่วยให้ทำ� อาหารได้เร็วขึน้ เป็นส่วนประกอบประมาณ 10-25 % ในร่างกาย
ในปัจจุบนั ทีช่ วี ติ เร่งรีบจึงมีตวั ช่วยทีเ่ ป็นซอส
หรือผงปรุงรส ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาท�ำอาหาร
ให้สะดวก รวดเร็วขึน้ และก็ยงั อร่อยอยู่ ตัวอย่าง
ของเครื่องปรุงรสซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กัน
แพร่หลาย เช่น ซอสปรุงรส ผงปรุงรส รวมถึง
ผงชูรส ทั้งหมดนี้ท�ำหน้าที่เป็นตัวเสริมแต่ง
กลิน่ รส (Flavor Enhancer) ของอาหารให้มี
ความกลมกล่อมมากขึน้ ด้วยรสอูมามิ (Umami)
ที่มาจากกลูตาเมต (Glutamate) ซึ่งเป็นกรด
อะมิโนชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบของโปรตีน
ในอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์
และพืชผักต่างๆ
โปรตีนจากสัตว์และพืชทุกชนิดมีกลูตาเมต

คนเราก็สามารถสร้างกลูตาเมตขึน้ มาเองได้ รวมถึง
ได้จากกรดอะมิโนบางชนิดทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ของโปรตีนในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป
ถ้าเราน�ำวัตถุดบิ ทีม่ กี ลูตาเมตเป็นองค์ประกอบ
ไปผ่านกรรมวิธกี ารปรุงอาหารอย่างต้ม เคีย่ ว ตุน๋
หรือกรรมวิธที ใี่ ช้ความร้อนเป็นระยะเวลานานๆ
ก็จะท�ำให้กลูตาเมตซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโปรตีน
ในวัตถุดบิ หลุดออกมา ซึง่ เป็นสาเหตุทำ� ให้นำ�้ ซุป
น�ำ้ สต๊อก เนือ้ ตุน๋ สตู จับฉ่าย มีรสอูมามิ นอกจากนี้
การแปรรูปและถนอมอาหารด้วยวิธีการหมัก
ก็ทำ� ให้กลูตาเมตในอาหารเพิม่ ขึน้ เพราะโปรตีน
ถูกจุลนิ ทรียย์ อ่ ยให้มขี นาดเล็กลงและปลดปล่อย
กลูตาเมตออกมา
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กรรมวิธีการปรุงอาหารเหล่านี้และการใช้
อาหารหมักเป็นตัวเสริมแต่งกลิน่ รสของอาหาร
จึงเป็นวัฒนธรรมอาหารของเกือบทุกชนชาติ
ในโลกมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ก่อนทีน่ กั วิทยาศาสตร์
จะค้นพบว่าต้นตอของความอร่อยกลมกล่อม
คือกลูตาเมต และยังมีสารอื่นๆ ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติในอาหารซึง่ สามารถให้รสอูมามิเช่นกัน
โดยสารให้รสอูมามิทุกชนิดสามารถจับกับ
ต่อมรับรสอูมามิที่กระจายอยู่บนลิ้นของเรา
ท�ำให้เกิดการส่งสัญญาณประสาทไปยังสมอง
เราจึงสามารถรับรู้รสอูมามิได้ กลไกการรับรส
อูมามินเี้ ป็นกลไกเดียวกันกับการทีเ่ ราสามารถ
รับรู้รสชาติอื่นๆ อีก 4 รสชาติ คือ รสหวาน
เปรี้ยว เค็ม และขม

รสอูมามิส�ำเร็จรูป

ถ้าเราลองน�ำสาหร่ายทะเล “คอมบุ” ซึง่ อุดม
ไปด้วยกลูตาเมตมาต้มเคีย่ วไปเรือ่ ยๆ จนน�ำ้ ระเหย
ไปหมดก็จะสามารถแยกกลูตาเมตออกมาได้เป็น
ผงผลึกสีขาว ซึง่ มีชอื่ เรียกทางวิทยาศาสตร์ตาม
โครงสร้างทางเคมีว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมต
(Monosodium Glutamate) หรือเอ็มเอสจี
(MSG) ซึ่งก็คือผงชูรสที่เรารู้จกั กันนั่นเองครับ
โดยศาสตราจารย์ชาวญีป่ นุ่ ชือ่ Kikunae Ikeda
เป็นผู้ค้นพบสารนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 จากการ
น�ำสาหร่ายคอมบุไปต้มเคีย่ วกับน�ำ้ จนเหลือแต่
ผลึกสีขาวๆ และใช้กระบวนการนีผ้ ลิตเอ็มเอสจี
ทางการค้าซึ่งมีราคาแพงมากในสมัยนั้น
แต่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ใช้กระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์แทนการต้ม
เคีย่ วน�ำ้ สต๊อก โดยผลิตจากวัตถุดบิ ทีร่ าคาไม่สงู
เช่น มันส�ำปะหลังและอ้อย ท�ำให้สามารถผลิต

ได้ปริมาณครัง้ ละมากๆ ผงชูรสจึงมีราคาไม่แพง
เหมือนเมือ่ ก่อน และก็ทำ� ให้ชวี ติ ของคนในปัจจุบนั
สะดวกขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
เอ็มเอสจีหรือผงชูรสที่ผลิตในปัจจุบันมี
กลูตาเมตเป็นส่วนประกอบประมาณ 78 % ของ
น�้ำหนัก ขณะที่น�้ำสต๊อกไก่มีกลูตาเมตแค่
ประมาณ 0.4 % ดังนัน้ ผงชูรสก็คอื เครือ่ งปรุงรส
ทีอ่ ดุ มไปด้วยกลูตาเมตจ�ำนวนมากนัน่ เอง โดย
กลูตาเมตที่อยู่ในผงชูรสและที่อยู่ในอาหาร
ตามธรรมชาติก็คือสารชนิดเดียวกัน ให้รส
อูมามิเหมือนกัน
เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้วร่างกายของเราก็มี
กลไกการน�ำไปใช้ประโยชน์ สร้างและสลายเป็น
สารอืน่ ๆ ทีร่ า่ งกายต้องการแบบเดียวกัน เพียงแต่
ในผงชูรสมีกลูตาเมตทีม่ ปี ริมาณมากกว่าอาหาร
ตามธรรมชาติ โดยเฉลี่ยคนที่มีน�้ำหนักตัว 70
กิโลกรัมจะได้รบั กลูตาเมตจากอาหารประมาณ
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วันละ 10 กรัม ในขณะที่ร่างกายจะผลิต
กลูตาเมตขึ้นเองเฉลี่ยวันละ 50 กรัม เพื่อน�ำ
มาใช้เป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อและใช้
ในกระบวนการต่างๆ
ผงชูรส (MSG) จึงเป็นเครือ่ งปรุงรสทีอ่ งค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นวัตถุ
เจือปนอาหารที่สามารถใช้เติมลงในอาหาร
ได้อย่างปลอดภัย (Generally Recognized As
Safe, GRAS) เช่นเดียวกับน�ำ้ ตาล เกลือ ซึง่ มีอยู่
ตามธรรมชาติในอาหารอยู่แล้ว
ถ้าเติมผงชูรสหรือเครือ่ งปรุงรสอืน่ ๆ ลงใน
อาหารในปริมาณที่เหมาะสม ให้มีปริมาณ
กลูตาเมตหรือสารให้รสอูมามิอื่นๆ ใกล้เคียง
กับปริมาณทีอ่ ยูใ่ นอาหารทีไ่ ด้จากการต้ม ตุน๋
เคีย่ ว ธรรมชาติกจ็ ะสามารถท�ำให้อาหารมีรส
อร่อยกลมกล่อมได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องเสียเวลา
ในการปรุงอาหารนานๆ

