
หวานเบาๆ จากธรรมชาติ 

 

ภญ.ศิริพร  กิตติวิสุทธิ์ 

  รสหวานเปนรสชาติท่ีคนสวนใหญชื่นชอบ แตการปรุงแตงรสหวานดวยน้ําตาลโดยท่ัวไปนั้น 

หากใชน้ําตาลในปริมาณท่ีสูงเกินไปก็อาจแฝงอันตรายตามมาได เพราะน้ําตาลเปนแหลงใหพลังงานแกรางกาย 

เม่ือไดรับเกินความตองการของรางกายจะเกิดการสะสมในรูปไขมัน ซ่ึงสงผลกระทบตอเนื่องใหเกิดโรคตางๆ 

ตามมา เชน โรคอวน โรคท่ีเก่ียวของกับการเผาผลาญพลังงานท่ีผิดปกติของรางกาย (metabolic syndrome) 

ทําใหอาการโรคเบาหวานแยลง เปนตน คนเราจึงมักพยายามหาทางหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ําตาลดวยการหา

สารใหความหวานท่ีใหพลังงานต่ําทดแทน ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหลายชนิดมีการโฆษณาจูงใจดวยคําวา 

“ไมมีน้ําตาล” “0% แคลอรี่” หรือคําอ่ืนๆ ท่ีตอทายยี่หอสินคาเพ่ือใหมีความรูสึกวาใหพลังงานนอย อาจจะ

เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการหลีกเลี่ยงพลังงานจากน้ําตาลได อยางไรก็ตามสารทดแทนน้ําตาลบางชนิดยัง

สามารถใหพลังงานอยู และบางผลิตภัณฑอาจมีสวนประกอบของน้ําตาลเพ่ือใหไดรสชาติท่ีดีข้ึน  

ตัวอยางสารใหความหวานแทนน้ําตาลท่ีนิยม ไดแก แซคคาริน (saccharin) หรือขัณฑสกร, 

แอสปาเทม (aspartame), อะซีซัลเฟม โพแทสเซียม (acesulfame potassium) และซูคาโรส (sucralose) 

ซ่ึงสารหวานเหลานี้สามารถใชในการแตงรสหวานอาหารไดดี แตสวนใหญรสชาติท่ีไดอาจมีความหวานแตกตาง

จากน้ําตาลซูโครส และบางชนิดอาจมีขอควรระวัง เชน แอสปาเทม ไมทนตอความรอนจึงไมเหมาะกับการ

ประกอบอาหารท่ีตองใชความรอนจากเตา และตองระวังในการใชในผูท่ีมีภาวะคีโตนูเรีย (phenylketonuria) 

ซ่ึงมีความผิดปกติในการเมตาบอไลซ phenylalanine ซ่ึงเปนสวนประกอบในแอสปาเทม ดังนั้นจึงควรเลือกใช

สารใหความหวานใหเหมาะสมกับแตละบุคคลดวย 

ปจจุบันสารทดแทนน้ําตาลจากพืชสมุนไพรเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนิยมใชมากข้ึน เนื่องจาก

ความเชื่อวาการใชสารจากธรรมชาติมีความปลอดภัยและรสชาติใกลเคียงกับน้ําตาลท่ีใชท่ัวไป พืชท่ีใหรสหวาน

มีมากมายหลายชนิด แตสมุนไพรท่ีไดรับการยอมรับใหใชปรุงแตงรสหวานมีเพียงไมก่ีชนิด เชน หญาหวานและ

หลอฮังกวย 

• หญาหวาน  

หญาหวาน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Stevia rebaudiana Bertoni เปนพืชในวงศ Asteraceae 

เปนพืชท่ีพบตามเขตรอนชื้น ตามฝงตะวันตกของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ปจจุบันมีการเพาะปลูกอยาง

แพรหลายในประเทศไทย ใบหญาหวานมีความหวานกวาน้ําตาลถึง 30 เทา โดยความหวานนี้มาจากสารกลุม

สตีวิออลไกลโคไซด  (steviol glycosides) ไดแก  สตีวิ โอไซด  (stevioside) รีบาวดิ โอไซด  เอ - เอฟ 

(rebaudioside A, B, C, D, และ F) ดัลโคไซด เอ (dulcoside A) รูบุโซไซด (rubusoside) และ สตีวิออล
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ไบโอไซด (steviolbioside) สารเหลานี้ใหความหวานแตไมใหพลังงาน จึงไดรับความนิยมใชเปนสารแตงรส

หวานในอาหารใหผูท่ีตองการหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ําตาล ผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนัก ผูปวยเบาหวาน 

สารสตีวิโอไซดท่ีเปนสารประกอบหลักในหญาหวาน มีความหวานมากกวาน้ําตาลซูโครสถึง 300 เทา สารชนิด

นี้มีความคงตัวคอนขางดี สามารถทนตอความรอน และความเปนกรด-ดาง (ชวง pH 3-9) ไดดี จึงเหมาะสมตอ

การนํามาประกอบอาหาร อยางไรก็ตาม หากใชสตีวิโอไซดในปริมาณสูงเกินไปก็อาจทําใหเกิดรสขมคางอยูได  

องคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) 

ไดรับรองใหใชสตีวิออลไกลโคไซดท่ีมีความบริสุทธิ์สูง (ความบริสุทธิ์ 

≥95%) เปนวัตถุท่ีใชสําหรับแตงรสหวานในอาหาร โดยกําหนด

ปริมาณการใชท่ียอมรับได (Acceptable Daily Intake (ADI)) 

เทากับ 4 มิลลิกรัมของสารสตีวิออลตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน 

อยางไรก็ตามยังไมรับรองการนาํใบและสารสกัดหยาบจากใบหญา

หวานมาเปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร เนื่องจากขอมูลทางพิษวิทยายัง

ไมเพียงพอ 

ปจจุบันในประเทศไทยมีการจําหนายหญาหวานในรูปแบบเครื่องดื่มชาสมุนไพร และสารปรุงแตงรส

อาหารในรูปแบบสารสตีวิออล ไกลโคไซด โดยมีการกําหนดปริมาณการใชเปนสารปรุงแตงรสท่ีเหมาะสมใน

อาหารแตละประเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 381 พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับ

ท่ี 4) เพ่ือกําหนดใหใชสตีวิออล ไกลโคไซดอยางปลอดภัยมากข้ึน 

   

• หลอฮังกวย 

หลอฮังกวย (Siraitia grosvenorii (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu 

& Zhi Y.Zhang (syn. Momordica grosvenorii Swingle), ว งศ  

Cucurbitaceae) เปนไมเลื้อยชนิดหนึ่ง ปลูกมากทางใตของประเทศ

จีน ผลทรงกลม มีรสหวานกวาน้ําตาล 300 เทา เรามักคุนเคยวาผล

หลอฮังกวยเปนสวนประกอบในจับเลี้ยง เครื่องดื่มแกรอนในกระหาย

น้ํา ซ่ึงระยะหลังมีการผลิตเปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปจําหนายมากมาย  

หลอฮังกวยเปนสมุนไพรจีนท่ีใชเปนสารแตงรสหวาน บรรเทา

อาการไอ เจ็บคอ และขับเสมหะ เนื้อผลหลอฮังกวยมีสารสําคัญกลุมไตรเทอรปน ไกลโคไซด ซ่ึงพบปริมาณ

เหลานี้ในผลแหงมากกวาผลสด สารประกอบหลักท่ีพบ คือ mogroside V และ siamenoside I โดยมีความ

หวานมากกวาน้ําตาลประมาณ 400 และ 500 เทาของน้ําตาลซูโครส ตามลําดับ สารเหลานี้ใหความหวานแต

ไมใหพลังงานเชนเดียวกันกับสารสตีวิออล ไกลโคไซด และมีขอดีคือไมเกิดรสขมหลังจากรับประทานปริมาณ

มาก ปจจุบันองคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ไดประกาศใหมีการใชสารสกัดผลหลอฮังกวย (Siraitia 

ผลหลอฮังกวยแหง 

ใบหญาหวานแหง 
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grosvenorii Swingle fruit extracts (SGFE)) ท่ี มี  mogroside V 25%, 45% หรือ 55% เปนสารแตงรส

หวานในอาหารเชนเดียวกับสตีวิออล ไกลโคไซดจากหญาหวาน ซ่ึงการใชสารสกัดนี้จะชวยหลีกเลี่ยงการไดรับ

พลังงานจากน้ําตาลท่ีพบในเนื้อผลจากการใชผลโดยตรงได   

นอกจากการระมัดระวังน้ําตาลจากเนื้อผล หลอฮังกวยคอนขางมีความปลอดภัย ปจจุบันยังไมพบ

รายงานการเกิดผลขางเคียงรุนแรงจากการบริโภคหลอฮังกวย นอกจากนี้ US FDA ไมมีการระบุปริมาณการใช

ข้ันต่ํา สําหรับการใชสารสกัดหลอฮังกวยในปรุงแตงอาหาร เนื่องจากมีผลขางเคียงต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณท่ีใชปรุงแตงอาหารโดยท่ัวไป 

สารใหความหวานจากธรรมชาติท่ีมีพลังงานต่ําเปนทางเลือกท่ีดีทางหนึ่งสําหรับการหลีกเลี่ยงการ

ไดรับพลังงานท่ีมากเกินกวาท่ีรางกายตองการ นอกจากพืชท้ังสองชนิดท่ีกลาวถึงแลว ยังมีสมุนไพรท่ีมีรสหวาน

อีกหลายชนิด เชน ชะเอมเทศ มะกล่ําตาหนู มักใชในการปรับรสชาติในตํารับยาสมุนไพรมากกวา เพราะใหรส

หวานท่ีไมกลมกลอมเม่ือนํามาปรุงอาหาร  และมีขอควรระวังในการใชคอนขางมาก อยางไรก็ตามการใชสาร

ทดแทนความหวานทุกชนิดในปริมาณมากก็ยังไมสามารถยืนยันไดมีความปลอดภัยรอยเปอรเซ็น ดังนั้นการลด

อาหารรสหวานจึงเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดในการหลีกเลี่ยงน้ําตาล และจะดียิ่งข้ึนเม่ือทําควบคูกับการออกกําลัง

กายอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมการใชพลังงานจากรางกายไดอีกทางหนึ่ง    
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