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1. บทน�ำ
ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศเกษตร
อุ ต สาหกรรมอย่ า งเต็ ม ตั ว กล่ า วคื อ จากอาชี พ หลั ก ของ
ประชากรแต่เดิมที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผลผลิตที่ได้สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ แต่เนื่องจากผู้ผลิตอาหารในหลาย
ประเทศทัว่ โลกนัน้ ได้มกี ารน�ำเอาเทคโนโลยีขนั้ สูงมาใช้ควบคู่
กับนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ๆ จะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์
ที่เพิ่งออกสู่ตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น กาแฟผงส�ำเร็จที่ผลิตขึ้น
จากกระบวนการพ่นฝอยอบแห้ง (Spray Drying) ที่มีการ
ผสมสารกักเก็บกลิน่ กาแฟ (Encapsulated Coffee Flavor)
ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายความสามารถของคนไทยเป็นอย่างยิง่ เป็น
ทีท่ ราบกันดีวา่ ประเทศไทยมีวตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีอยูม่ ากมาย
รวมทั้งมีต้นทุนในการผลิตต�่ำ ดังนั้นหากมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เด่นกว่าประเทศอื่น ก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ที่มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับกันในตลาดโลกได้
อย่างไม่ยากเย็นนัก
2. ความส�ำคัญของสารให้กลิ่นในอาหาร
สารแต่งกลิน่ (Flavor) ทีถ่ กู น�ำมาใช้กบั ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม จัดเป็นสารเติมแต่งอาหาร (Food Additive)
ที่แสดงถึงความเป็นกลิ่นของอาหารชนิดนั้นๆ ซึ่งอาจอยู่

ในรูปของน�้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ที่สกัดได้จาก
วัตถุดบิ ธรรมชาติหรือเป็นสารปรุงแต่งทางเคมี เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีน่ ยิ มผลิตภัณฑ์ซงึ่ มีกลิน่ คล้ายกับ
กลิน่ จากธรรมชาติ ตัวอย่าง เช่น กลิน่ ผลไม้ เช่น ส้ม สับปะรด
กล้วย ลิน้ จี่ องุน่ ทุเรียน มะพร้าว แอปเปิล และสตรอว์เบอร์รี
เป็นต้น หรือกลิ่นอาหาร เช่น กาแฟ โกโก้ นม ไก่ เนื้อ อาหาร
ทะเล และกลิน่ ผัก เป็นต้น ดังนัน้ นักเทคโนโลยีอาหารจึงหันมา
พัฒนากระบวนการผลิตอาหารส�ำเร็จรูปให้มีกลิ่นเลียนแบบ
วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยการเติมสารสกัดหรือสารปรุงแต่ง
ทางเคมีเหล่านั้นลงไป
จุดประสงค์หลักในการเติมสารแต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์
อาหาร ก็เพื่อกลบเกลื่อนกลิ่นไม่พึงประสงค์ของอาหาร
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป หรือเพื่อทดแทน
สารประกอบให้กลิ่นที่หายไปในระหว่างกระบวนการผลิต
ความหมายของสารแต่งกลิ่นจะแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ค�ำว่า Flavor หมายถึง
สารแต่งกลิ่นที่รับรู้ได้จากลิ้นและจมูก (Senses of Taste
and Smell) โดยการรับประทาน ซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและยา ส่วน Fragrance หมายถึง สารให้
ความหอมทีร่ บั รูไ้ ด้ทางจมูกอย่างเดียวโดยจะไม่คำ� นึงถึงรสชาติ
สารนี้ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางและสินค้าอุปโภค [1]
ในกรณี ก ลิ่ น ของลิ้ น จี่ จ ะประกอบด้ ว ยสารให้ ก ลิ่ น
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4. ความส�ำคัญของงานวิจัยกลิ่นต่อการสร้างนวัตกรรม
นวัตกรรมกลิน่ ผลไม้ถกู สร้างขึน้ มาจากองค์ความรูข้ อง
งานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เช่น การวิเคราะห์และ

Flavor Encapsulation
Odor-active
Compounds

Aroma Profile

Flavor Analysis

Flavor Extraction

Applied Research
Aromatic Plants

3. กรณีศึกษา: การวิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นลิ้นจี่
ลิ้นจี่มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศจีน จากนั้นแพร่ลงมาทาง
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลไม้ทไี่ ด้รบั ความนิยม
จากผู้บริโภคทั่วโลก เนื่องจากผลมีสีสวย เนื้อมีรสชาติหวาน
และมีกลิ่นหอม กลิ่นของเนื้อลิ้นจี่สามารถแบ่งออกตาม
ล�ำดับการเข้าสัมผัสประสาทรับกลิ่นของมนุษย์ออกเป็น
3 กลุม่ ด้วยกัน กลุม่ ที่ 1 คือสารให้กลิน่ กลุม่ แรกทีเ่ ข้าสัมผัสจมูก
เป็นกลิ่นหอมหวานรุนแรงอันเกิดมาจากการผสมผสานกัน
ระหว่าง ซูโครส กลิน่ ผลไม้ (กลิน่ เอสเทอร์) และกลิน่ คาราเมล
หวานของ Dimethyl Sulfide, Ethyl Moltol และ Phenethyl
Formate เรียกว่า “Top Note” แต่เมื่อดมต่อไปกลิ่นนั้น
จะค่ อ ยๆ จางลงจนสามารถสั ม ผั ส กั บ กลิ่ น อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง
กลุ่มที่ 2 เป็นกลิ่นผลไม้จาก Carveol Esters, Cinnamyl
Esters และกลุ่มของกลิ่นพฤกษาที่มีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของ
ดอกกุหลาบจาก Linalool, Citronellol, Geraniol, Nerol
และ 2-Phenethanol Terpincol ซึ่งกลิ่นกลุ่มนี้จัดเป็น
กลิ่นที่แสดงคุณสมบัติความเป็นกลิ่นแท้จริง (Odor-active
Compound) ของลิ้นจี่ เรียกว่า “Body Note” ส่วน
กลุ่มที่ 3 มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของยางไม้หอมจาก Lemon Oil
และกลิน่ คล้ายกับข้าวโพดคัว่ หรือกลิน่ กระทิสดของ 2-Acetyl
Pyrazine และ 3-Hydroxybutan-2-one ซึ่งกลิ่นกลุ่มนี้
จะรับรูไ้ ด้หลังจากกลิน่ ของสารระเหยกลุม่ ที่ 2 จางลง เรียกว่า
“Under Note” [2]–[5]

Flavor in Food Process

มากมายหลายชนิดจึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะระบุแน่ชดั ว่าสารชนิด
ใดเป็นสารที่ให้กลิ่นหลัก ดังนั้นจึงต้องใช้หลักทางฟิสิกส์และ
เคมีเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางสเปกตรัม (Spectrum) ของ
สสารร่วมกับเทคนิคทางโครมาโทกราฟี (Chromatography)
ในการแยกแยะองค์ประกอบของสาร [1] ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พืน้ ฐานทีใ่ ช้สร้างนวัตกรรมการสังเคราะห์สารเลียนแบบกลิน่
ลิ้นจี่ต่อไป

Flavor Binding

สมโภชน์ น้อยจินดา และ กิตติ โพธิปัทมะ, “แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร.”

Basic Research

รูปที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมสารแต่งกลิ่นขึ้นอยู่กับการวิจัย
พื้นฐานและการวิจัยประยุกต์
การจ�ำแนกองค์ประกอบหลักของกลิ่นผลไม้ จากนั้นท�ำการ
สกัดสารให้กลิ่นเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
อาหาร ถือว่าเป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
ดังนั้นจึงต้องมีจ�ำนวนงานวิจัยที่มากพอจนสามารถตกผลึก
ออกมาเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับและคุ้มค่ากับ
การลงทุน
การสร้างนวัตกรรมสารแต่งกลิน่ ขึน้ มาได้นนั้ ต้องอาศัย
องค์ความรู้พื้นฐานหลากหลายทั้งทางด้านองค์ประกอบของ
พืช การสกัด การวิเคราะห์แยกแยะ (รูปที่ 1) และการศึกษา
ต่อยอดเกีย่ วกับการน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม ดังนัน้ การท�ำงาน
วิจยั ควรมีการวางแผน โดยท�ำให้ครบองค์ความรูเ้ พือ่ การน�ำไป
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
อนึ่งการปลูกลิ้นจี่หรือผลไม้ที่ให้กลิ่นหอมอื่นๆ ใน
ปัจจุบันเพื่อน�ำมาสกัดกลิ่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึง
มีตน้ ทุนการผลิตสูง ทัง้ นีย้ งั ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าค ภูมอิ ากาศ และ
ฤดูกาล ทีจ่ ะส่งผลต่อกระบวนการผลิตวัตถุดบิ และการขนส่ง
ดังนัน้ ถึงเวลาแล้วทีจ่ ะต้องหันมาร่วมมือกันท�ำการศึกษาวิจยั
ในศาสตร์ของกลิ่นทั้งทางด้านงานวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกต์อันจะน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
อาหารอย่างยั่งยืน
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