น้ำตำล สรรพคุณและประโยชน์ของน้ำตำล
นำ้ ตำล
นำ้ ตำล (Sugar) คือ สำรประกอบคำร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคำไรด์ (monosaccharide) และ
ไดแซ็กคำไรด์ (disaccharide) ซึ่งมีรสหวำน โดยทั่วไปจะได้มำกจำกอ้อย มะพร้ำว แต่โดยทั่วไปแล้วจะเรียก
อำหำรที่มีรสหวำนว่ำนำ้ ตำลแทบทัง้ สิน้ เช่น ทำมำจำกตำลจะเรียกว่ำตำลโตนด ทำมำจำกมะพร้ำวจะเรียกว่ำ
นำ้ ตำลมะพร้ำว ทำมำจำกงวงจำกจะเรียกว่ำนำ้ ตำลจำก ทำมำจำกงบจะเรียกว่ำนำ้ ตำลงบ ทำมำจำกอ้อยแต่
ยังไม่ได้ทำเป็ นนำ้ ตำลทรำยจะเรียกว่ำนำ้ ตำลทรำยดิบ ถ้ำนำมำทำเป็ นเม็ดจะเรียกว่ำนำ้ ตำลทรำย หรือถ้ำ
นำมำทำเป็ นก้อนแข็งคล้ำยกรวดจะเรียกว่ำนำ้ ตำลกรวด ฯลฯ
มื่อพูดถึงนำ้ ตำล ใคร ๆ ก็ตอ้ งคิดว่ำมันมีรสหวำน แต่ควำมจริงแล้วไม่ใช่ว่ำนำ้ ตำลทุกชนิดที่จะมีรสหวำน เช่น
แล็กโทส (lactose) ซึ่งจะมีอยู่ในนมคนหรือนมวัว เมื่อเรำดื่มแล้วจะไม่รูส้ กึ หวำน แม้จะกินแล็กโทสเพียงอย่ำง
เดียว ควำมหวำนก็ยงั มีอยู่อย่ำงจำกัด[1]
นอกจำกนีแ้ ป้งซึ่งเป็ นอำหำรที่สำคัญยังประกอบไปด้วยอนุภำคของกลูโคส 6,500 หน่วย ถ้ำไม่มีกำรสลำยตัว
จะไม่มีรสหวำน แต่เป็ นแหล่งสำคัญของนำ้ ตำลที่รำ่ งกำยได้รบั ในแต่ละวัน เวลำที่รบั ประทำนขนมปัง แป้งจะ
คลุกเคล้ำกับเอนไซม์ในนำ้ ลำย จนเกิดกำรสลำยตัวทำให้มีรสหวำน คือ มอลโทส (maltose) ขึน้ และในวันหนึ่ง
ๆ ร่ำงกำยของคนเรำจะต้องกำรนำ้ ตำลที่ได้จำกอำหำรประมำณ 100-400 กรัม (ซึ่งส่วนใหญ่จะมำจำกแป้ง)
นำ้ ตำลที่เข้ำมำในร่ำงกำยไม่ใช่ว่ำจะได้รบั กำรดูดซึมแล้วจะนำไปใช้ได้โดยตรง เพรำะนอกจำกกลูโคสแล้ว ไม่
ว่ำจะเป็ นนำ้ ตำลชนิดใดก็จะต้องถูกออกซิไดซ์ให้กลำยเป็ นกลูโคสก่อน แล้วจึงจะเปลี่ยนเป็ นพลังงำนเพื่อให้
ร่ำงกำยนำไปใช้ได้[1]
น้ำตำลจะมีอยู่ด้วย 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
•

•

•

นำ้ ตำลโมเลกุลเดี่ยว หรือ โมโนแซ็กคำไรด์ (monosaccharide) เช่น กลูโคส (glucose), ฟรักโทส
(fructose), กำแล็กโทส (galactose)[1]
นำ้ ตำลโมเลกุลคู่ หรือ ไดแซ็กคำไรด์ (disaccharide) เช่น ซูโครส (sucrose), แล็กโทส (lactose),
มอลโทส (maltose)[1]
นำ้ ตำลโมเลกุลใหญ่ หรือ โพลีแซ็กคำไรด์ (polysaccharide) เช่น แป้ง (starch), ไกลโคเจน
(glycogen), เซลลูโลส (cellulose)[1]

ประเภทของนำ้ ตำล
1. นำ้ ตำลทรำยดิบ (Raw Sugar) คือ นำ้ ตำลทรำยที่ใช้สง่ ออกเพื่อจำหน่ำยในต่ำงประเทศ หรือเก็บไว้
เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตนำ้ ตำลทรำยขำว โดยนำ้ ตำลทรำยดิบจะมีสีนำ้ ตำลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่
และมีควำมบริสทุ ธิ์ต่ำ
2. น้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar) คือ นำ้ ตำลทรำยดิบที่นำมำผ่ำนกระบวนกำรทำให้
บริสทุ ธิ์บำงส่วน สีของนำ้ ตำลเป็ นสีเหลืองแกมนำ้ ตำล สำมำรถนำไปบริโภคได้โดยตรง แต่ไม่เป็ นที่
นิยมของคนส่วนใหญ่ ยกเว้นในประเทศที่กำลังพัฒนำและมีกำลังซือ้ ค่อนข้ำงต่ำ เนื่องจำกนำ้ ตำลชนิด
มีรำคำถูกกว่ำนำ้ ตำลทรำยขำว
3. น้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) คือ นำ้ ตำลที่ได้มำจำกกำรสกัดเอำสิ่งเจือปนออกจำกนำ้ ตำลทรำย
ดิบ และเป็ นที่นิยมในกำรใช้บริโภค
4. น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) คือ นำ้ ตำลที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตคล้ำยกับนำ้ ตำล
ทรำยขำว แต่จะมีควำมบริสทุ ธิ์มำกกว่ำ มีลกั ษณะเป็ นเม็ดสีขำวใส นิยมนำมำใช้ในอุตสำหกรรมที่
ต้องกำรใช้นำ้ ตำลที่มีควำมบริสทุ ธิ์มำก เช่น เครื่องดื่มประเภทนำ้ อัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รวมไปถึง
อุตสำหกรรมยำ เป็ นต้น
5. น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) คือ นำ้ ตำลที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตเหมือน
นำ้ ตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ์ แต่จะมีควำมบริสทุ ธิ์มำกกว่ำ นิยมนำไปใช้ในอุตสำหกรรมที่ตอ้ งกำรใช้
นำ้ ตำลที่มีควำมบริสทุ ธิ์มำก ๆ เป็ นส่วนประกอบ
6. น้ำตำลปี๊ บ (Paste Sugar) คือ นำ้ ตำลที่ได้จำกเอำนำ้ ตำลทรำยขำวมำเคี่ยวจนมีควำมเข้มตำมที่
กำหนด แล้วนำไปบรรจุขณะยังร้อนและผึ่งให้นำ้ ตำลแข็งตัวโดยใช้ลมเย็น
7. น้ำตำลทรำยแดง (Brown Sugar) คือ นำ้ ตำลที่ได้จำกกำรเอำนำ้ ตำลทรำยดิบมำละลำยกับนำ้ อ้อย
ใสและนำ้ เชื่อมดิบในอัตรำส่วนที่กำหนด
8. นำ้ เชื่อม (Liquid Sugar) คือ นำ้ ตำลที่ได้จำกกำรแปรสภำพจำกผลึกของนำ้ ตำลเป็ นนำ้ เชื่อม นิยม
นำมำใช้เพื่อควำมสะดวกในกระบวนกำรผลิตต่ำง ๆ เช่น นำ้ อัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ
9. น้ำตำลแร่ธรรมชำติ (Mineral Sugar) คือ นำ้ ตำลที่ได้จำกกำรผสมคำรำเมลซึ่งได้มำจำกกำรเคี่ยว
นำ้ ตำลกับเอ-โมลำสซึ่งมีแร่ธำตุธรรมชำติจำกอ้อย แล้วจึงนำไปผสมกับนำ้ ตำลทรำยขำวตำมสัดส่วนที่
เหมำะสม เพื่อให้แร่ธำตุจำกอ้อยที่สญ
ู เสียไปกับกำกนำ้ ตำลในกระบวนกำรตกผลึกของนำ้ ตำล
กลับคืนสูน่ ำ้ ตำล
10. กำกน้ำตำล (Molasses) คือ ผลพลอยได้จำกกำรผลินนำ้ ตำล นิยมนำมำใช้เป็ นวัตถุดิบสำคัญใน
ภำคอุตสำหกรรมหลำยประเภท เช่น อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ กำรผลิตสุรำ แอลกอฮอล์ ผลิตผงชูรส
นำ้ ส้มสำยชู เป็ นต้น[2]

ประโยชน์ของนำ้ ตำล
1. นำ้ ตำลเป็ นสำรที่ให้ควำมหวำนและให้พลังงำนแก่รำ่ งกำย (โดยนำ้ ตำล 1 กรัม จะให้พลังงำน 4
แคลอรี) ทำให้ชีวิตมีรสชำติ ทำให้รูส้ กึ สดชื่อกระชุ่มกระชวย[1]
2. นำ้ ตำลเป็ นสิ่งที่จำเป็ นต่อชีวิตมำก เนื่องจำกกำรทำงำนของอวัยวะภำยในร่ำงกำยและเนือ้ เยื่อต่ำง ๆ
ของร่ำงกำย ก็ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งใช้พลังงำนจำกนำ้ ตำล นอกจำกนีก้ ำรหำยใจ กำรขับปัสสำวะ กำร
ไหลเวียน กำรย่อยอำหำรก็ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งกำรควำมร้อนจำกนำ้ ตำลแทบทัง้ สิน้ หรือแม้แต่ตงั้ แต่กำร
คลอดจำกครรภ์มำรดำ ในกำรดำรงชีวิตเรำจะขำดนำ้ ตำลไม่ได้ แม้อำหำรที่จำเป็ นของทำรกก็ยงั เป็ น
นำ้ นมที่มีนำ้ ตำลผสมอยู่ สรุปก็คือ พลังงำนในกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ 70% มำจำกนำ้ ตำล ถ้ำขำด
นำ้ ตำลมนุษย์ก็จะไม่สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้[1]
3. กลูโคส (glucose) เป็ นแหล่งอำหำรที่จำเป็ นของเซลล์ เนือ้ เยื่อ และอวัยวะภำยในร่ำงกำย ทำให้ ไกล
โคเจน (glycogen) ในตับเพิ่มขึน้ ช่วยทำให้กำรเผำผลำญ (Metabolism) ของเนือ้ เยื่อดีขนึ ้ และ
ในขณะที่นำ้ ตำลในเลือดลดน้อยลง กลูโคสยังเป็ นสำรที่ช่วยกระตุน้ กำรทำงำนของหัวใจได้เป็ นอย่ำง
ดี[1]
4. กลูโคส (glucose) สำมำรถทำให้รำ่ งกำยมีควำมต้ำนทำนต่อโรคติดต่อได้ ดังนัน้ ในกำรรักษำโรค
กลูโคสจึงถูกนำไปใช้เป็ นยำรักษำโรคอย่ำงกว้ำงขวำง[1]
5. เนือ้ เยื่อและอวัยวะต่ำง ๆ ในร่ำงกำย ต้องกำรกลูโคส (glucose) เพื่อเป็ นวัตถุในกำรให้พลังงำนและ
สำรประกอบที่สำคัญอื่น ๆ เช่น สมองต้องกำรกลูโคสวันละ 110-130 กรัม ไตและเม็ดเลือดแดง
ต้องกำรกลูโคสเป็ นอำหำร ส่วนหัวใจจะทำงำนได้ก็ตอ้ งอำศัยกลูโคสมำทดแทนพลังงำนที่สญ
ู เสียไป
และจำกผลกำรทดลองหัวใจของสัตว์นอกร่ำงกำย พบว่ำกลูโคสมีฤทธิ์กระตุน้ หัวใจของสัตว์ทดลอง
ส่วนอวัยวะภำยในร่ำงกำยอื่น ๆ ถ้ำขำดกลูโคสก็จะสำมำรถใช้กรดไขมันมำเป็ นแหล่งให้พลังงำนได้[1]
6. แล็กโทสแม้จะไม่มีรสหวำน แต่ก็เป็ นอำหำรที่จำเป็ นสำหรับกำรเจริญเติบโตของทำรก โดยแล็กโทสจะ
ทำหน้ำที่ปอ้ งกันจุลินทรียท์ ่จี ำเป็ นในลำไส้ของทำรก ช่วยในกำรดูดซึมของแคลเซียม ทำให้ทำรก
สำมำรถย่อยและดูดซึม (แต่ผใู้ หญ่ถำ้ กินแล้วกลับจะทำให้ย่อยยำกและทำให้ทอ้ งเสีย )[1]
7. นำ้ ตำลทรำยขำวนอกจำกจะช่วยทำให้อำหำรมีรสชำติหวำนแล้ว นำ้ ตำลทรำยยังช่วยในกำรถนอม
อำหำรและหมักอำหำรได้อีกด้วย
สรรพคุณของนำ้ ตำล
1. นำ้ ตำลทรำยแดงมีคณ
ุ สมบัติรอ้ นและมีรสหวำน มีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง (นำ้ ตำลทรำยแดง)[1]
2. ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมำกยิ่งขึน้ (นำ้ ตำลทรำยแดง)[1]

3. นำ้ ตำลทรำยขำวและนำ้ ตำลทรำยกรวดมีสรรพคุณช่วยดับร้อน ถอนพิษ แก้อำกำรอักเสบ (นำ้ ตำล
ทรำยขำว,นำ้ ตำลทรำยกรวด)[1]
4. ช่วยรักษำปำกเป็ นแผล มีอำกำรเจ็บคอ ไอมีเสมหะเหลือง (นำ้ ตำลทรำยขำว,นำ้ ตำลทรำยกรวด)[1]
5. นำ้ เชื่อมที่ได้จำกนำ้ ตำลทรำยขำว สำมำรถใช้เป็ นยำรักษำบำดแผลเน่ำเปื่ อยได้ เพรำะนำ้ เชื่อม
สำมำรถเปลี่ยนสภำพกรดและด่ำงบริเวณปำกแผลได้ ทำให้เซลล์ผิวหนังถูกกระตุน้ กำรไหลเวียนของ
โลหิตทำงำนดีขนึ ้ และยังเป็ นอำหำรที่ถกู นำไปใช้หล่อเลีย้ งผิวหนังบริเวณนัน้ อีกด้วย ทำให้เชือ้ โรคไม่
สำมำรถเจริญเติบโตได้ และบำดแผลก็จะหำยเร็วขึน้ (นำ้ ตำลทรำยขำว)[1]
6. ช่วยแก้อำกำรปวด (นำ้ ตำลทรำยแดง)[1]
7. สำหรับสตรีท่ีอยู่ในระหว่ำงมีประจำเดือนถูกควำมเย็น มีอำกำรปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อยหรือ
ปวดเอว ประจำเดือนเป็ นลิ่ม กำรดื่มนำ้ ผสมกับนำ้ ตำลทรำยแดงอุ่น ๆ 1 แก้ว ก็จะทำให้สบำยขึน้ ได้
(นำ้ ตำลทรำยแดง)[1]
คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนำ้ ตำลทรำยขำว ต่อ 100 กรัม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พลังงำน 387 กิโลแคลอรี่
คำร์โบไฮเดรต 99.98 กรัม
นำ้ ตำล 99.80 กรัม
นำ้ 0.02 กรัม
วิตำมินบี2 0.019 มิลลิกรัม 2%
แคลเซียม 1 มิลลิกรัม 0%
ธำตุเหล็ก 0.05 มิลลิกรัม 0%
โพแทสเซียม 2 มิลลิกรัม 0%
โซเดียม 1 มิลลิกรัม
สังกะสี 0.01 มิลลิกรัม

% ร้อยละของปริมำณแนะนำที่รำ่ งกำยต้องกำรในแต่ละวันสำหรับผูใ้ หญ่ (ข้อมูลจำก : USDA Nutrient
database)
คุณค่ำทำงโภชนำกำรของนำ้ ตำลทรำยแดง ต่อ 100 กรัม
•

พลังงำน 380 กิโลแคลอรี่

•

โปรตีน 0.12 กรัม
คำร์โบไฮเดรต 98.09 กรัม
นำ้ ตำล 97.02 กรัม
นำ้ 1.34 กรัม
วิตำมินบี3 0.110 มิลลิกรัม
วิตำมินบี6 0.041 มิลลิกรัม
วิตำมินบี9 1 ไมโครกรัม 0%
แคลเซียม 83 มิลลิกรัม 9%
ธำตุเหล็ก 0.71 มิลลิกรัม
แมกนีเซียม 9 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม
โพแทสเซียม 133 มิลลิกรัม 3%
โซเดียม 28 มิลลิกรัม
สังกะสี 0.03 มิลลิกรัม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

% ร้อยละของปริมำณแนะนำที่รำ่ งกำยต้องกำรในแต่ละวันสำหรับผูใ้ หญ่ (ข้อมูลจำก : USDA Nutrient
database)

โทษของนำ้ ตำล
1. กำรรับประทำนนำ้ ตำลทรำยมำกเกินไปจะทำให้เกิดโทษได้ เช่น ทำให้อว้ น เป็ นโรคเบำหวำน ทำให้
หลอดเลือดหัวใจตีบ ระบบกำรย่อยอำหำรไม่ดี มีกรดในกระเพำะอำหำรมำกเกินไป ทำให้ฟันผุ ฯลฯ[1]
2. นำ้ ตำลมีผลเพิ่มปริมำณของไขมันร้ำย หรือ ไขมันเลว (LDL) และไปลดปริมำณของไขมันดี (HDL)
3. กำรรับประทำนนำ้ ตำลทรำยมำกจนเกินไปจะทำให้ตอ้ งใช้อินซูลินมำกเกินไป ถ้ำรับประทำนเป็ นระยะ
เวลำนำนก็สำมำรถทำให้เกิดโรคเบำหวำนได้ และในคนที่บริโภคนำ้ ตำลมำกจนเกินไปในช่วง 40 ปี
แรกของชีวิต จะมีโอกำสเป็ นโรคเบำหวำนมำกกว่ำคนอื่น ๆ เพรำะนำ้ ตำลจะไปทำให้ตบั อ่อนที่ทำ
หน้ำที่ผลิตอินซูลินเสื่อมสมรรถภำพ เมื่อรับประทำนเข้ำไปมำก ๆ จึงทำให้นำ้ ตำลในเลือดสูงขึน้ [1]
4. นอกจำกนำ้ ตำลจะเป็ นสำเหตุของโรคเบำหวำนแล้ว

นำ้ ตำลยังเป็ นสำเหตุสำคัญของโรคหัวใจ และ
ควำมดันโลหิตสูงอีกด้วย[3]
5. กำรรับประทำนนำ้ ตำลมำก ๆ จะทำให้กำรขับออกของโครเมียมทำงไตมีมำกขึน้ ซึ่งโครเมียมนัน้ เป็ นแร่
ธำตุท่สี ำคัญในกำรเพิ่มกำรทำงำนของอินซูลินในกำรลดระดับนำ้ ตำลในเลือด ดังนัน้ กำรรับประทำน
นำ้ ตำลในปริมำณมำก จะทำให้เกิดภำวะดือ้ อินซูลินได้
6. สำหรับผูท้ ่รี บั ประทำนอำหำรหวำนบ่อย ๆ สมดุลของแร่ธำตุในร่ำงกำยจะไม่ค่อยสมดุล ส่งผลต่อระบบ
ภูมิคมุ้ กันในร่ำงกำยทำให้ติดเชือ้ ได้ง่ำย โดยมีรำยงำนว่ำกำรรับประทำนหวำนมำกจะทำให้เลือดมี
แคลเซียมมำกขึน้ ฟอสฟอรัสลดลง ซึ่งอำจไปตกตะกอนทำให้เกิดนิ่วในไตได้ นอกจำกนีก้ ำรเผำผลำญ
นำ้ ตำลในร่ำงกำยบ่อย ๆ ยังเป็ นตัวเร่งที่ทำให้เกิดอนุมลู อิสระ เมื่อบริโภคเป็ นระยะเวลำนำนจะก่อให้
ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึน้ [3]
7. นำ้ ตำลจะถูกเก็บไว้ท่ตี บั ในรูปของไกลโคเจน เมื่อมีมำกจนเกินไป ตับจะส่งไปยังกระแสเลือดแล้ว
เปลี่ยนเป็ นกรดไขมัน โดยจะสะสมไว้ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยที่มีกำรเคลื่อนไหวน้อย เช่น สะโพก
ก้น หน้ำท้อง ขำอ่อน เป็ นต้น และกำรรับประทำนนำ้ ตำลอย่ำงต่อเนื่อง กรดไขมันจะสะสมไว้ท่อี วัยวะ

ภำยในอื่น ๆ เช่น หัวใจ ตับ และไต ซึ่งอวัยวะเหล่ำนีจ้ ะค่อย ๆ ถูกห่อหุม้ ไปด้วยไขมันและนำ้ เมือก
ร่ำงกำยก็เริ่มมีควำมผิดปกติ ควำมดันเลือดก็จะสูงขึน้ สรุปก็คือถ้ำเรำไม่ได้ใช้พลังงำนมำกเพียงพอ
นำ้ ตำลที่ได้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นไขมันสะสมไว้ในร่ำงกำย[3]
8. เมื่อเรำรับประทำนนำ้ ตำลมำกเกินไป โดยเฉพำะนำ้ ตำลทรำบ นำ้ ผึง้ นำ้ ตำลในนม นำ้ ตำลในผลไม้
นำ้ ตำลเหล่ำนีจ้ ะเข้ำสูก่ ระแสเลือดได้อย่ำงรวดเร็ว ทำให้เลือดมีสภำพเป็ นกรดมำกเกินไป ร่ำงกำยเกิด
ควำมไม่สมดุล ทำให้มีกำรดึงแร่ธำตุจำกส่วนต่ำง ๆ มำแก้ไขควำมไม่สมดุล[3]
9. อำกำรปวดศีรษะเรือ้ รัง ไมเกรน เป็ นสิว ผื่น ตกกระ เป็ นตะคริวช่วงมีรอบเดือน แผลพุพอง แผล
ริดสีดวงทวำร มะเร็งตับ เบำหวำน โรคหัวใจ วัณโรค เหล่ำนีล้ ว้ นมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรรับประทำน
นำ้ ตำลที่มำกเกินไป[3]
10. ผลกำรวิจยั พบว่ำ โรคฟั นผุมีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรรับประทำนนำ้ ตำล เมื่อรับประทำนนำ้ ตำลจะทำให้
สภำพของกรดในปำกเพิ่มขึน้ สำหรับผูท้ ่มี ีอำยุมำกจะรูส้ กึ ว่ำมีรสเปรีย้ ว Bacillus acidi lactici คือ
แบคทีเรียที่ชอบอำศัยและเจริญเติบโตอยู่ตำมร่องฟั น ซอกฟั น หรือแอ่งฟั นที่มีสภำพเป็ นกรด ทำให้
แคลเซียมในฟั นหลุดและเกิดโรคฟั นผุ (แมงกินฟั น)[1]
ที่มำของข้อมูล :
https://medthai.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8
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