
อนัเนื่องมาจากซอสปรุงรส

เมือ่ไมนานมานี้  ทานผูอานคงจะไดเห็นขาวในหนาหนังสือพิมพ เกี่ยวกับการที่บางประเทศใน    สหภาพยุโรป
ไดแก เดนมารก สวเีดน และฟนแลนด  ส่ังหามนํ าเขาและจํ าหนายซอสปรุงรสที่สงไปจากประเทศไทย   สาเหตุของเรื่อง
ดงักลาวก็เนื่องมาจากตรวจพบวา  ซอสปรุงรสบางยี่หอนั้นมีสารชนิดหนึ่ง    ทีเ่รียกยอ ๆ วา 3-MCPD เกนิกํ าหนด    จาก
ขาวจงึเปนที่มาของบทความในฉบับนี้  ซ่ึงอยากจะนํ ามาเลาใหฟงวา  ซอสปรุงรสนี้มีกระบวนการผลิตมาอยางไร  สาร 3-
MCPD มาจากไหนและมีอันตรายตอผูบริโภคหรือไมเชิญติดตามไดเลย

กระบวนการผลิตซอสปรุงรส

ซอสปรงุรสที่เรารับประทานกันอยูเปนประจํ านั้น   สวนใหญผลิตมาจากถั่วเหลือง  โดยจะใชกากถั่วเหลืองหรือ
ถ่ัวเหลืองทีส่กดันํ้ ามันออกแลว    ในบางแหงอาจจะทํ าจากพืชชนิดอื่น    สวนประกอบสํ าคัญในถั่วเหลืองที่จะใชเปน
วตัถุดบิตั้งตนของการผลิตนี้  ก็คือโปรตีน เพราะซอสปรุงรสจะไดมาจากการยอยสลายโปรตีน  ใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง
ปฏิกิริยานี้เรียกวาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) การยอยจะใชการเติมกรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid)
เขมขน  ควบคูไปกบัการใชอุณหภูมิสูงและความดัน    นับเปนคุณลักษณะที่แตกตางระหวางการผลิตซีอ๊ิวกับซอสปรุงรส
สํ าหรับซอ๊ิีวซ่ึงท ําจากถั่วเหลืองเชนเดียวกัน   การยอยสลายโปรตีนจะเกิดจากเอนไซมของเชื้อจุลินทรียที่ใชในการหมัก
จงึใชเวลานานกวามาก     (6 เดือนถึง 1 ป)   สวนซอสปรุงรสใชกรดมาแทนที่เอนไซม  เพื่อยนระยะเวลาลง (เหลือเพียง
ประมาณ       7 วัน) เมื่อโปรตีนถูกยอยก็จะเกิดกรดอะมิโนขึ้น    กรดอะมิโนที่สํ าคัญชนิดหนึ่งคือกรดกลูตามิก
(Glutamic acid) ถาอานชื่อแลวรูสึกคุนๆ  ก็เพราะกรดกลูตามิกเปนตนกํ าเนิดของผงชูรส หรือโมโนโซเดียม กลูตาเมต
(Monosodium glutamate-MSG) นัน่เอง   จึงเปนสาเหตุใหซอสปรุงรสมีรสชาติอรอย  กลมกลอม และชวยชูรสอาหารได

นอกจากโปรตีนแลว  สวนประกอบอื่นในถั่วเหลืองที่ถูกยอยก็คือแปง   กลายเปนนํ้ าตาล  นํ้ าตาลเหลานี้บาง
ชนดิจะทํ าปฏิกิริยากับกรดอะมโิน  ที่เรียกวาปฏิกิริยาสีนํ้ าตาล (Browning reaction)  ท ําใหเกิดสีนํ้ าตาลเขมในซอสปรุง
รส

หลังจากทีผ่านการยอยสลายดวยกรดแลวจะตองเติมดางเพื่อปรับสภาพของสวนผสมที่ได   ดางที่ใชมักจะเปน
โซเดียม ไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide)  ซ่ึงเมือ่กรดกับดางมาเจอกัน  ก็จะไดผลลัพธออกมาเปนเกลือ   ในการผลิต
ซอสปรุงรส เกลือที่เกิดขึ้นคือโซเดียม คลอไรด (Sodium chloride) หรือเกลือแกง     การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้
จะท ําใหเกิดกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวของซอสปรุงรสดวย การควบคุมกระบวนการผลิต  จึงเปน

ปจจยัสํ าคญัในการกํ าหนดคุณภาพของซอสที่ได สวนผสมที่ไดจะบมไวในถัง    เมื่อไดที่แลวนํ ามากรองจะไดนํ้ าซอส
ออกมา  ผสมใหเจือจางและมีปริมาณโปรตีนตามตองการ  เติมเกลือและสวนผสมอื่น เชน นํ้ าตาล  อาจมีการเติมวัตถุปรุง



แตงรสอาหาร  ก็คือ พวกผงชูรส  ไดโซเดียม–5 อิโน   ซิเนต (Disodium-5’-inosinate)  ไดโซเดียม-5’-กัวนิเลต
(Disodium-5’-guanylate)  หรือสวนผสมระหวาง 2 ชนิดหลัง  ที่เรียกวาไอพลัสจี (I plus G) แลวจึงนํ าไปฆาเชื้อดวยวิธี
การพาสเจอไรส   จากนั้นก็บรรจุขวด

3-MCPD คอือะไรและเกิดขึ้นไดอยางไร

สาร 3-MCPD มช่ืีอเรียกเต็ม ๆ วา 3-Monochloropropane-1,2 Diol  แคเหน็ชื่อก็ดูนาเสียวไสพิกล  แตอยาเพิ่งตก
ใจ ช่ือทางเคมีของสารประกอบทั้งหลายในโลกเรานั้น หากเขียนเปนชื่อเต็มยศทางวิทยาศาสตรกันแลว  ก็จะดูนากลัว
พอๆ กนัทัง้นั้น  ไมวาจะกินได  เปนพิษ  ใชเสริมสวยหรือเสริมหลอ  หรือแมแตอาหารสํ าหรับเด็ก  กลับเขาเรื่องดีกวา
เจา 3-MCPD นีก้เ็ปนสารประกอบชนิดหนึ่ง  ซ่ึงเกิดขึ้นมาในระหวางการนํ าโปรตีนจากพืชมายอยสลายดวยกรด  โดยที่
เร่ิมตรวจพบครั้งแรกๆ ในการผลิตสารปรุงแตงกลิ่นรสอาหารดวยกระบวนการดังกลาว  ที่เรียกวาพวก HVP-Hydrolyzed
vegetable protein สารปรงุแตงกลิ่นรสพวกนี้จะใหกล่ินที่คลายกับการใสเนื้อสัตว  หรือซุปเนื้อ (Meaty flavor) เปนสวน
ผสมเปนลักษณะของอาหารคาว (Savory) สารปรุงแตงรสอาหารจํ าพวก HVP นีก้ใ็ชกันอยูทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร
สํ าหรับการผลิตซอสปรุงรส  ซ่ึงมีการยอยสลายโปรตีนจากพืช (ถ่ัวเหลือง) ดวยกรด  จึงมีโอกาสที่จะทํ าใหเกิดเจาสารนี้
ขึน้ไดเชนกนั    อยางไรก็ตามมักจะเกิดในปริมาณนอย  นอกจากนี้กระบวนการผลิต ที่กลาวถึงนั้น  ก็เปนกระบวนการที่
ใชกนัตามมาตรฐานสากล  ไมใชวาเราทํ าขึ้นมาเอง  ผลิตภัณฑอาหารอื่นที่อาจพบ 3-MCPD เนือ่งจากกระบวนการผลิต
เชน เบียร ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่ผานการหมัก เปนตน

สาเหตุที่บางประเทศมีการจํ ากัดและควบคุมปริมาณของสาร 3-MCPD นัน้ เนื่องมาจากการที่มีการศึกษาพบวา
อาจท ําใหเกดิความเปนพิษในบางระบบในสัตวทดลอง เชน เปนพิษตอไต  ทํ าใหเกิดโลหิตจาง  เปนตน   แตขอมูลการ
ศกึษาความเปนพษิยังไมชัดเจน  รวมทั้งที่วาสารนี้อาจกอใหเกิดมะเร็งได หรือไมดวย    ในประเทศไทยยังไมมีการ
ก ําหนดมาตรฐานสํ าหรับสารนี้   แมแตในญี่ปุนที่บริโภคซอสปรุงรสกันมากก็ยังไมไดกํ าหนด    คณะกรรมการมาตร
ฐานอาหารระหวางประเทศ หรือ Codex  กย็งัไมไดกํ าหนด

ไวเชนกนั  โดยจะพิจารณาวาจะกํ าหนดหรือไมในราวตนปหนา ปริมาณที่ทางประเทศในสหภาพ  ยุโรปกํ าหนด
ไว  คือ 0.05 มิลลิกรัม ตอซอส 1 กิโลกรัม  หรือที่บางขาวอาจใชคํ าวาพีพีเอม็ หรือสวนในหนึ่งลานสวนนั้น  จึงอาจถือได
วาไมใชมาตรฐานสากล



เม่ือซอสปรุงรสตกเปนขาว

จากขาวทีป่รากฏในหนาหนังสือพิมพ  อาจทํ าใหผูบริโภคจํ านวนไมนอยเกิดความไมแนใจ  วาควรจะรับ
ประทานซอสปรุงรสตอไปดีหรือไม  แมแตซีอ๊ิวเองก็พลอยตองสงสัยไปดวย ในกรณีของซอ๊ิีวนั้น       จะผลิตโดยวิธีทาง
ชีวภาพ  คอือาศัยการหมักตามแบบที่กระทํ ากันมาตั้งแตโบราณ เพราะตองการใหได  คุณภาพ  และกลิ่นรสเฉพาะที่ถือ
เปนความสุดยอดในบรรดาปจจัยคุณภาพของซอ๊ิีว  ชนิดสูตรใครสูตรมัน  เปนความลับของแตละยี่หอเลยทีเดียว  ดังนั้น
จงึพนขอสงสัยใดใดทั้งสิ้น  คือไมมีการปนเปอนของสาร     3-MCPD อยางแนนอน    ในสวนของซอสปรุงรส  การมี
สารนีป้นเปอนมายอมเปนไปได    แตจากขอมูลทางวิชาการ  เมื่อคํ านวณปริมาณสารที่คนไทยจะไดรับจากปริมาณการ
บริโภคซอสปรุงรสแลว  ยังหางไกลจากคาที่จะทํ าใหเกิดโทษหรือกอมะเร็งไดอยูมาก

ในครัง้นีต้องขอชมเชย  และอยากจะขอใหพวกเราชวยกันปรบมือใหทางสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือ อย.  ทีอ่อกมาชี้แจงอยางทันทวงที  เพื่อไมใหผูบริโภคตื่นตระหนกและพาลไมซ้ือ    ซอสปรุงรสไปรับประทานกัน
อีก    ในแงของการตรวจตราและเฝาระวัง  ทาง อย. กจ็ะไดเก็บตัวอยางซอสปรุงรสจากทองตลาดมาวิเคราะหหาปริมาณ
3-MCPD และจะแจงผลใหทราบกันตอไป  ซ่ึง ณ วันนี้อาจมีความคืบหนาเกิดขึ้นแลวก็ได  เพราะตนฉบับนี้จัดทํ าลวง
หนาไว    ผูที่สนใจลองติดตามขาวที่สายดวน      ผูบริโภคของ อย. หมายเลข 1556  ตลอด 24 ช่ัวโมง  เสีย 3 บาทเทากัน
ทัง้ประเทศไมวาจะหมุนโทรศัพทมาจากจังหวัดใด    สํ าหรับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตก็จะตองทํ าไป
พรอมๆ กนัดวย  เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา  โดยการศึกษากระบวนการผลิต และสภาวะที่เหมาะสมที่จะปองกันหรือ
จ ํากดัการเกดิสารชนิดนี้ใหนอยที่สุด   นอกจากนี้ยังมีการศึกษา เชนผลงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่
พยายามพฒันากระบวนการผลิตแบบอื่น  การใชเอนไซม  มาทดแทนการยอยโปรตีนดวยกรดแบบที่ใชกันอยูในปจจุบัน
อีกดวย

หวงัวากวานิตยสารแมบานฉบับนี้จะออกวางตลาด    ปญหาเกี่ยวกับซอสปรุงรสคงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแลว
และอุตสาหกรรมการผลิตซอสปรุงรส  รวมทั้งซอ๊ิีวทีพ่ลอยถูกหางเลขไปดวยนั้น  คงจะสบายใจไดและสามารถสงสินคา
ออกไดเปนปกติ    เพราะมูลคาการคาของไทยสํ าหรับตลาดซอสปรุงรสที่ทํ าจากถั่วเหลือง  มีขนาดใหญถึง 200 ลานบาท
ทเีดียว

ดร.อาณดี  นิติธรรมยง
สถาบันวิจัยโภชนาการ  ม.มหิดล
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