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“ผงชูรส” ท�ำไมช่วยให้อาหารอร่อยขึน้

ถ้าพูดถึง “ผงชูรส” เชื่อว่าแต่ละคนคงมีทัศนคติและความเข้าใจแตกต่างกันไป แต่ทุกคนคงเห็นด้วยว่าผงชูรส
ท�ำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นได้ นอกจากนี้อาหารต่างๆ อีกหลายอย่างก็ยังมีรสกลมกล่อมนัวลิ้น
ทั้งๆ ที่บางครั้งอาหารนั้นก็ไม่ได้เติมผงชูรสเลย จริงๆ แล้วรสอร่อยกลมกล่อมหรือรู้จักกันในชื่อ
'รสอูมามิ' ในอาหารเกิดจากอะไร

รสอูมามิมาจากไหน

รสกลมกล่อมหรือรสอูมามิ (Umami)
เป็น 1 ใน 5 รสชาติพื้นฐานนอกเหนือจาก
รสหวาน เปรี้ยว เค็ม และขม ชื่อเรียกรสอูมามิ
มาจากค�ำว่า Umai ทีแ่ ปลว่าอร่อยในภาษาญีป่ นุ่
ซึ่งเป็นถิ่นก�ำเนิดของนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ
และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จนสามารถระบุ
ได้วา่ องค์ประกอบส�ำคัญทีท่ ำ� ให้อาหารมีรสชาติ
อร่อยกลมกล่อมคือกลูตาเมต (Glutamate)
ซึ่งเป็นกรดอะมิโน (Amino Acid) ชนิดหนึ่ง
กรดอะมิโนก็คอื องค์ประกอบของโปรตีน ซึง่ โปรตีน
ทุกชนิดประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจ�ำนวนมาก

หลายร้อยหลายพันโมเลกุลเรียงตัวต่อกันจนกลาย
เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ กรดอะมิโนมีทงั้ หมด
20 ชนิด และกรดกลูตาเมตก็เป็นหนึ่งในนั้น
ด้วยเหตุนี้เองท�ำให้อาหารหลายๆ อย่าง
โดยเฉพาะพวกที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ
มีรสกลมกล่อม ก็เพราะมีกลูตาเมตอยู่ตาม
ธรรมชาตินนั่ เองครับ ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ สัตว์ตา่ งๆ
เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมู อาหารทะเลอย่าง
กุ้ง ปู หอย ปลา พืชผักอย่างเช่นมะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่ กะหล�ำ่ ปลี หน่อไม่ฝรัง่ ข้าวโพด ถัว่
บรอกโคลี มันฝรั่ง เห็ด สาหร่ายทะเลสีน�้ำตาล
หรือเคลป์ (Kelp) หรือคอมบุ (Kombu) รวมถึง
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น�้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ว่าจะเป็นวัว
แพะ หรือแม้กระทั่งน�้ำนมแม่
กลูตาเมตในอาหารมีอยู่ 2 พวกคือพวกที่
อยู่เป็นอิสระและพวกที่จับอยู่กับสารอื่นหรือ
จับกับกรดอะมิโนตัวอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ
อยู่ในโครงสร้างของโปรตีน อาหารแต่ละชนิด
ก็มีรสอูมามิมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณกลูตาเมตที่อิสระนี่เองครับ
นอกจากกลูตาเมตแล้วยังมีสารอื่นๆ ที่ให้
รสอูมามิอีก ได้แก่ กรดแอสปาร์ติก (Aspartic
Acid) ซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนอีกชนิดหนึ่ง และ
สารกลุม่ ไรโบนิวคลีโอไทด์ (Ribonucleotide)

อย่างอิโนซิเนต (Inosinate) และกัวไนเลต
(Guanylate) และอาหารบางชนิดโดยเฉพาะ
เนื้อสัตว์และเห็ดต่างๆ ก็มีสารที่ให้รสอูมามิ
อยู่ในนั้นมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งสารที่ให้รสอูมามิ
ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ วมกันก็จะส่งเสริมรสของกันและกัน
ท�ำให้รสชาติมคี วามกลมกล่อมมากยิง่ ขึน้ ไปอีก

อาหารหมักดองก็มีรสอูมามิ

เมื่อเราน�ำอาหารที่มีสารให้รสอูมามิอยู่
ตามธรรมชาติไปผ่านกระบวนการปรุงอาหาร
หรือกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่างๆ จะท�ำให้อาหารนัน้ มีรสอูมามิเพิม่ ขึน้ เช่น
การต้มตุ๋นเนื้อสัตว์ท�ำให้กลูตาเมตอิสระที่
อยู่ในเนื้อสัตว์ถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้น
กระบวนการหมักหรือการย่อยด้วยกรดท�ำให้
โปรตีนถูกย่อยจนมีขนาดเล็กลง กรดกลูตามิก
ซึง่ เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างของโปรตีนและ
จับอยูก่ บั กรดอะมิโนอืน่ ๆ จึงถูกปลดปล่อยออกมา
จากโครงสร้างของโปรตีน ท�ำให้มปี ริมาณกลูเมต
เพิม่ ขึน้ จากเดิม อาหารหมักอย่างเช่นชีส (นมหมัก)
ปลาร้า น�ำ้ ปลา (ปลาหมัก) ถัว่ เน่า ซีอวิ๊ (ถัว่ เหลือง
หมัก) กะปิ (กุ้งเคยหมัก) ก็เลยมีรสอูมามิ

มากกว่าวัตถุดิบตั้งต้นของมันเอง และถูกน�ำ
ไปใช้เป็นเครือ่ งปรุงรสอาหารในทุกส่วนของโลก
มาตั้งแต่สมัยโบราณ
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
โดยเฉพาะการสุกงอมยังท�ำให้มะเขือเทศมีปริมาณ
กลูตาเมตเพิ่มขึ้นด้วย มะเขือเทศสุกผลสีแดง
จึงมีรสอร่อยกว่ามะเขือเทศทีย่ งั ไม่สกุ งอมเต็มที่
และเมือ่ น�ำไปต้มเคีย่ วเป็นซอสมะเขือเทศก็จะ
ยิง่ ท�ำให้กลูตาเมตถูกปลดปล่อยออกมามากขึน้
ถ้าเราต้มและเคี่ยวอาหารที่เป็นแหล่งของ
สารให้รสอูมามิจนน�ำ้ ระเหยไปก็จะได้รสอูมามิ
ทีเ่ ข้มข้นขึน้ และถ้าต้มเคีย่ วต่อไปเรือ่ ยๆ จนแห้ง
ก็จะเหลือแต่ผลึกสีขาวๆ ซึง่ ก็คอื กลูตาเมต หรือ
ทีเ่ รียกกันติดปากว่าผงชูรสนัน่ เอง แต่ถา้ จะผลิต
กลูตาเมตด้วยวิธีการแบบเดียวกันนี้ในระดับ
อุตสาหกรรมก็จะมีตน้ ทุนสูงมาก เพราะอาหารที่
จัดว่ามีกลูตาเมตสูงตามธรรมชาติอย่างมะเขือเทศ
100 กรัมจะมีกลูตาเมตเพียง 0.25 กรัม หอยเชลล์
ประมาณ 0.16 กรัม เนื้อไก่ 0.02 กรัมเท่านั้น
ผงชูรสที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมจึงผลิต
ด้วยกรรมวิธอี น่ื ซึง่ ท�ำให้ได้กลูตาเมตทีอ่ ยูใ่ นรูป
ของโมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium
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Glutamate) หรือเอ็มเอสจี (MSG) ซึ่งมี
กลูตาเมตเป็นส่วนประกอบประมาณ 78 กรัม
ใน 100 กรัมเมื่อเทียบกับอาหารหมักหรือ
เครื่องปรุงรสอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก เช่น ชีส
ประมาณ 1-1.5 กรัม น�้ำปลาประมาณ 1.4
กรัม และซีอิ๊วประมาณ 1.3 กรัมต่อ 100 กรัม
เท่านั้น โดยกลูตาเมตในผงชูรสกับที่พบใน
วัตถุดิบธรรมชาติก็คือชนิดเดียวกัน
ถ้ามองในด้านประโยชน์ของการใช้เป็น
เครือ่ งปรุงรสเท่านัน้ จะเห็นว่าผงชูรสเป็นเครือ่ งปรุง
ที่มีปริมาณกลูตาเมตสูงกว่าเครื่องปรุงรสและ
อาหารอืน่ ๆ จึงสามารถเพิม่ รสอูมามิในอาหารได้ดี
กว่า โดยไม่จำ� เป็นต้องเติมลงในอาหารในปริมาณ
มากเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆ ที่เป็นแหล่งของ
กลูตาเมต โดยปริมาณที่เหมาะสมส�ำหรับ
การใช้เอ็มเอสจีเพื่อเพิ่มรสอูมามิในอาหารคือ
0.1-0.8 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม ซึง่ ก็คอื 1/4-2
ช้อนชาต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
การใช้ผงชูรสในปริมาณที่เหมาะสมก็
ช่วยให้อาหารมีรสอูมามิขึ้น

