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Abstract
A study of botanical characteristics and agricultural characteristics of stevia at Chiang 

Mai Royal Agricultural Research Center (Mae-John-Loang) revealed that there were for 4 
sample groups of stevia as of 1) big leaf with leaf hair stevia (BLHS), 2) purple young shoot 
stevia (PYSS), 3) long narrow leaves stevia (LNLS) and 4) small shrub stevia (SSS). The 
analysis of genetic correlations of four sample groups showed that they were all genetic 
differences. The yields were harvested every 45 days after that all of sample groups of 
stevia were maintained for the next harvest. The analysis of stevioside content showed 
that PYSS has the highest stevioside content (40.58 g/gDW), followed by SNLS, BLHS and 
SSS (5.99, 5.94, 5.27 g/gDW, respectively). The saponins contents in LNLS group was the 
highest as of 52.00 mg/gDW, followed by, SSS, PYSS and BLHS (51.1, 50.82, and 45.20 mg/
gDW, respectively). The antioxidant capacity of stevia was detected in early pre-flowering. 
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It was found that antioxidant capacity in SSS group was the highest as 77.43 percent, 
followed by PYSS, BLHS and LNLS (76.60, 75.20 and 73.40 percent, respectively). For the 
phenolic content, it was found that BLHS group contained the highest phenolic content 
as of 0.058 mg /gDW, followed by PYSS, SSS and LNLS (0.052, 0.050 and 0.041 mg/gDW, 
respectively).
Keywords:  Stevia rebaudiana Bertoni, stevioside, antioxidant, phenolic compounds

บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและลักษณะทางการเกษตรของหญาหวาน ณ ศูนยวิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม-แมจอนหลวง จังหวัดเชียงใหม พบวาชวงฤดูหนาวการเจริญเติบโตคอนขางชา เมื่อ
เทยีบกับชวงฤดรูอนและฤดฝูน จากการปลกูรวบรวมหญาหวานทีไ่ดจากการสาํรวจ สามารถแยกลกัษณะ
ความแตกตางกันทางสัณฐานวิทยาได 4 กลุมลักษณะ คือ 1) กลุมใบใหญมีขน (BLHS) 2) กลุมยอดออน
สีมวง (PYSS) 3) กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน, LNLS) และ 4) กลุมทรงพุมเล็ก (SSS) ดานการวิเคราะห
ความสมัพันธทางพนัธกุรรมของหญาหวานจาํนวน 4 กลุม พบวามคีวามแตกตางกนัทางพนัธกุรรมท้ังหมด 
ดานผลผลิตพบวาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหญาหวาน ทุก 45 วัน ในการวิเคราะหหาปริมาณสาร
สตีวิโอไซด พบวาหญาหวานกลุมยอดออนสีมวง มีปริมาณสารสตีวิโอไซดมากท่ีสุด คือ 40.58 g/gDW 
รองลงมาคือ กลุมใบแคบยาว, กลุมใบใหญมีขน และกลุมทรงพุมเล็ก ที่มีปริมาณสารสตีวิโอไซดเทากับ 
5.99, 5.94 และ 5.27 g/gDW ตามลําดับ สวนปริมาณซาโปนินในตนหญาหวาน พบวาในหญาหวานกลุม
ใบแคบยาว มีปริมาณสารซาโปนินสูงสุดที่ 52.00 mg/gDW รองลงมาคือ กลุมทรงพุมเล็ก, กลุมยอดออน
สีมวง และกลุมใบใหญมีขน ที่มีปริมาณสารซาโปนินเทากับ 51.13, 51.12, 50.82 และ 45.20 mg/gDW 
ตามลําดบั ดานความสามารถในการตานอนมุลูอสิระของหญาหวานในชวงกอนออกดอก พบวาหญาหวาน
กลุมทรงพุมเล็กมีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด คิดเปนรอยละ 77.43 รองลงมาคือ 
หญาหวานกลุมยอดออนสมีวง, กลุมใบใหญมีขน และกลุมใบแคบยาว คิดเปนรอยละ 76.60, 75.20 และ 
73.40 ตามลําดับ และพบวาในหญาหวานกลุมใบใหญมีขนท่ีเก็บเกี่ยวระยะกอนออกดอก มีปริมาณ
สารฟนอลิกเฉลี่ยสูงสุดที่ 0.058±0.01 mg/gDW รองลงมาไดแก หญาหวานกลุมยอดออนสีมวง, กลุม
ทรงพุมเลก็และกลุมใบแคบยาว ทีม่ปีรมิาณสารฟนอลกิเฉลีย่เทากับ 0.052, 0.050 และ 0.041 mg/gDW 
ตามลําดับ
คําสําคัญ: หญาหวาน สารสตีวิโอไซด สารตานอนุมูลอิสระ สารฟนอลิก

J. Agri. Prod.68 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):67-78



คํานํา
หญาหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) 

จัดอยูในวงศ Asteracea (Compositae) เปน
พชืลมลกุระยะยาว มลีกัษณะคลายตนกะเพราหรอื
ตนแมงลัก มีสาร Stevioside ที่ใหความหวาน
คลายนํา้ตาลทรายมาก และมคีวามหวานประมาณ 
300 เทาของนํ้าตาลซูโครส นอกจากน้ียังเปนสาร
ที่มีแคลอรีตํ่ามาก เม่ือเทียบกับน้ําตาลทราย 
เนื่องจากไมถูกยอยใหเกิดพลังงานในรางกาย จาก
คุณสมบัติดังกลาวในปจจุบันมีการนํามาใชเปน
สารที่ใหความหวานสําหรับอาหารและเครื่องดื่ม
บางประเภท โดยใชแทนน้ําตาลทรายบางสวนหรือ
ทัง้หมด ซึง่วตัถปุระสงคสาํคญัคือลดปรมิาณแคลอรี
ในอาหาร และเคร่ืองด่ืมสําหรับผู ที่ตองการลด
ความอวนหรอืผูปวยทีเ่ปนโรคเบาหวาน ซึง่ไมสามารถ
บรโิภคน้ําตาลในปริมาณมากๆ ได ปจจุบนัสาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตใหนํา
สารสกัดสตีวิโอไซดมาข้ึนทะเบียนเปนสารหวาน
แทนนํ้าตาลได หญาหวานจึงเปนที่ตองการมากใน
อตุสาหกรรมอาหาร เชน ประเทศญีปุ่นมกีารสงออก
สารสตีวิโอไซดถึง 50 ตันในแตละป ซ่ึงมีมูลคาถึง 
220 ลานดอลลารสหรัฐ (Brandle and Rosa, 
1992) มีการอนุญาตใหใชสารสกัดจากหญาหวาน
เปนสารทดแทนน้ําตาลในประเทศตางๆ ไมนอยกวา 
30 ประเทศ เชน ญี่ปุ น จีน เกาหลี แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
มแีนวโนมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ องคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศในยุโรปอนุญาตให
มีการใชสารหวานจากหญาหวานเปนสวนผสม
ในเครื่องดื่ม ตั้งแตป พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2554 
ตามลําดับ ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศอนุญาตใหมีการผลิต และจําหนาย
หญาหวานในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ.2545 

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 262) และ
ประกาศใหสารสกัดสติวิออลไกลโคไซดเปนวัตถุ
เจือปนอาหารตัง้แตป พ.ศ.2556 (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 360) โดยอางอิงขอมูลของ
คณะกรรมการผูเชีย่วชาญวาดวยวัตถเุจือปนอาหาร
ขององคการอาหารและเกษตรและองคการอนามยัโลก 
แหงสหประชาชาต ิ(The Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives, JECFA) ซึ่งได
ประเมินและกําหนดคาความปลอดภัย (Acceptable 
Daily Intake, ADI) แลวตามประกาศกระทรวงฯ 
ดงักลาว สตวีอิอลไกลโคไซด หมายความวา สารสกดั
บรสิทุธิจ์ากใบหญาหวาน ซึง่ประกอบดวยสตีวโิอไซด, 
รีบาวดิโอไซดเอ, รีบาวดิโอไซดบี, รีบาวดิโอไซดซี, 
รีบาวดิโอไซดดี, รีบาวดิโอไซดโคไซดเอ, รูบุโซไซด 
และสตีวิออลไบโอไซด สารสกัดจากหญาหวานท่ี
อนญุาตใหใชเปนสวนประกอบอาหารตองมปีรมิาณ
สารในกลุมสตวีอิอลไกลโคไซด รวมท้ังหมดไมนอยกวา
รอยละ 95 ของนํา้หนกัแหง ซึง่อางองิจากมาตรฐาน 
องคการอาหารและเกษตร และองคการอนามยัโลก 
แหงสหประชาชาติ (Codex, 2010)

หญาหวานจัดเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือก
ที่นาสนใจอีกชนิดหน่ึง เพราะเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญ
ในการผลิตสารปรุงรสหวานเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะ
ผู บริโภคที่มีปญหาของโรคอวน โรคหัวใจ โรค
เบาหวาน และโรคมะเร็ง ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังใชทดแทนนํ้าตาลเทียม
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ
ซึ่งขยายตัวเร็วมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 
และอาหารในตางประเทศตองการสารทีส่กดัไดจาก
ใบหญาหวานเปนจํานวนมาก อาทิในประเทศญีปุ่น
และบราซิล ไดมีการใชสารสกัดจากหญาหวาน
ทดแทนนํา้ตาลกนัอยางแพรหลาย สวนประเทศจนี 
มกีารผลติหญาหวานเพ่ือสงประเทศญ่ีปุน สหรฐัอเมริกา 
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อนญุาตให Rebaudioside A วางจําหนายไดตัง้แต
ป 2008 และบริษัทโคคา-โคลา (Coca-Cola) 
ใชสารสกัดหญาหวานผลิตเครื่องดื่มในประเทศที่มี
การอนญุาตแลวหลายประเทศ สาํหรบัประเทศไทย
พบวามีเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมผลิต
หญาหวานสงไปจําหนายยังประเทศเยอรมนี 
ในสวนวงการอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ของ
ไทยก็กําลังมีการเปล่ียนแปลงไปใชสารสกัดจาก
หญาหวานแทนน้ําตาลกันมากขึ้น (พิสมัย, 2557) 
ปจจุบันมีการใช สารสตีวิโอไซดเป นสารแตง
รสหวานสําหรับผูที่ตองการควบคุมนํ้าหนักและ
ใชเปนสารปรุงแตงรสหวานในเคร่ืองด่ืม ขนม ลกูอม 
ยาสีฟน และนํา้ยาบวนปาก เปนตน สารสตีวโิอไซด
ไดรบัอนญุาตใหใชเปนสารปรุงแตงในอาหาร (food 
additives) ในหลายประเทศ เชน บราซิล เกาหลี 
และญ่ีปุน ในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใช
เปนผลติภณัฑเสรมิอาหาร (dietary supplement) 
สวนในประเทศไทยในป พ.ศ.2545 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดอนุญาตใหสาร
สตีวิโอไซดที่สกัดไดจากหญาหวานเปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะ และอาหารที่มีสวนผสมของสาร
สตีวิโอไซดตองใชเปนอาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนัก (สายดนีย, 2554) หญาหวานยัง
จดัเปนพชืสมุนไพรท่ีมคีาดชันแีอนติออกซิเดนทสงู 
และพบวาในหญาหวานมีสารประกอบฟนอลิก
คอนขางสูงถึง 448.59 มิลลิกรัม สวนปริมาณเบตา
แคโรทนี 5.10 มลิลกิรมั แซนโทฟลล 5.30 มลิลกิรมั 
และวติามนิซ ี16.50 มลิลกิรมั จงึคาดวาสารทีโ่ดดเดน
ทีน่าจะทําใหหญาหวานมีดชันแีอนติออกซิเดนทสงู
นาจะเปนสารประกอบฟนอลกิ หญาหวานนาํมาใช
เปนเคร่ืองดื่มชาสมุนไพร ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวย
โรคเบาหวาน เนื่องจากในใบของหญาหวานมีสาร
ที่เรียกวาสตีวีโอไซด (stevioside) ซึ่งเปนสารที่ให

ความหวานมากกวานํา้ตาลทราย 250-300 เทา แต
สารดังกลาวไมใหพลงังานจึงไมทาํใหอวน นอกจากน้ี
มีงานวิจัยพบวา กากหญาหวานท่ีผานการสกัด
สารหวาน (ที่พัฒนาเปนผงแหงบรรจุซองสําหรับ
เตมิลงในชา กาแฟ หรอือาหาร) ยงัคงมคีวามหวาน 
สามารถใชทดแทนน้ําตาลในการใหความหวาน
ในเคร่ืองด่ืมชาชงได ซึ่งบรรจุเปนถุงสําเร็จพรอม
ชงดื่มไดทุกชวงเวลา ดื่มไดงาย ชวยดับกระหาย 
จากการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑจาก
กากหญาหวาน ผสมอญัชัน มะล ิกระเจีย๊บแดง และ
เตยหอม พบวา ชากากหญาหวานผสมมะลิ
ซึง่ประกอบดวยกากหญาหวาน 250 มลิลกิรมั และ 
มะลิ 80 มิลลิกรัม เปนสูตรที่มีสี กลิ่น และรสชาติ
เปนท่ีนาพึงพอใจท่ีสุด นอกจากหญาหวานจะเปน
สารปรุงรสหวานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมาจาก
ธรรมชาติ มรีสขมเล็กนอย ไมใหพลงังานและไขมัน 
ไมเกิดการสะสมในรางกายผูบริโภค รวมท้ังไมเกิด
การดดูซมึในระบบการยอยทาํใหมผีลดตีอผูบรโิภค
ที่ต องการลดนํ้าหนักและท่ีเปนโรคเบาหวาน
ประเภท 2 สารใหความหวานจากหญาหวานทน
ความรอนไดสงูถงึ 200 องศาเซลเซียส ทนตอภาวะ
ความเปนกรด-เบส ในชวง 3-9 ใหความหวานคงตวั
ตลอดกระบวนการผลิต ปองกันการหมักทําให
ไมเกดิการเนาบูด และเปนสารตานอนมุลูอสิระชวย
ชะลอความแกแลว ยังจัดเปนโภชนาการบําบัดที่ดี 
เนื่องจากไมมีความเปนพิษท้ังแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรังตอสัตวทดลอง ไมกอใหเกิดโรคมะเร็ง 
รวมทัง้ทางระบาดวทิยายงัไมเคยมรีายงานการปวย
หรอืปญหาตอสขุภาพ ทีเ่กดิจากการบรโิภคหญาหวาน
เปนประจําแตอยางไร ในทางตรงกันขาม หญาหวาน
ชวยยอยอาหาร ปองกันฟนผุและปริทนต รักษา
บาดแผล มีดัชนีไกลซีมิก เทากับศูนย ดังนั้นจะไมมี
ผลตอระบบนํา้ตาลในเลอืดหลงัจากบรโิภค และยงั

J. Agri. Prod.70 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):67-78



ชวยลดระดับนํ้าตาลในเลือด รักษาผูปวยโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อหิวาตกโรค และโรค
ทองรวงอื่นๆ และลดคอเลสเตอรอล เปนตน 
(สายดนีย, 2554) ใบหญาหวานยังประกอบดวย
คารโบไฮเดรต 52.8 เปอรเซ็นต โปรตีน 6.2 
เปอรเซ็นต สตีไวโอไซด 15 เปอรเซ็นต ลิพิด 5.6 
เปอรเซ็นต สวนอีก 20.4 เปอรเซ็นต เปนสารกลุม
ไดเทอรพีน กลุมไตรเทอรพีน กลุมสตีรอล กลุม
ฟลาโวนอยด นํา้มนัหอมระเหย สารสี เชน คลอโรฟล 
และแคโรทนี แรธาตตุางๆ เชน ฟอสฟอรสั แคลเซยีม 
โปแตสเซียม โซเดียม แมกนีเซียม สังกะสี เหล็ก 
กรดไขมัน กรดอะมิโนตางๆ เชน อารจินิน ไลซีน 
ฮิสทิดีน ฟนีล-อะลานีน ลิวซีน เมไทโอนีน แวลีน 
เซรีน ไอโซลิวซีน กรดแอสพารติก กรดกลูตามิก 
โพรลีน ไกลซีน อะลานีน ซีสทีน ไทโรซีน และ
ทรีโอนีน วิตามินซี วิตามินเอ เสนใย และยางไม 
มกีารนําสารสกัดจากหญาหวานมาใชในอุตสาหกรรม
อาหารหลายประเภท ปจจบุนัในประเทศไทยมีการ
ผลิตสารสตีวิออลไกลโคไซดในระดับอุตสาหกรรม 
เพื่อทดแทนการนําเข าจากต างประเทศ ซึ่ง
กระบวนการผลติไดจากการวจิยั มโีครงการสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกไรหญาหวานใหมากข้ึน โดยเฉพาะ
พื้นที่บริเวณเขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยรับซื้อหญาหวานสดหรือแหง 
นํามาเปนวัตถุดิบในการสกัดสารหวานบริสุทธิ์
ในระดบัอตุสาหกรรม จาํหนายแกผูผลติอาหารและ
เครื่องดื่มทั้งในและตางประเทศ และผู บริโภค
โดยตรงเพื่อใชประกอบอาหารและเครื่องดื่มใน
ครัวเรือน ชวยลดการนําเข าและผลักดันให 
หญาหวานเปนพืชเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่จะชวย
ใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคงและเติบโตอยางย่ังยืน

อุปกรณและวิธีการ
พืชทดลองและการจัดการแปลง

พันธุ หญาหวานท่ีรวบรวมปลูกทดสอบใน
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) 
ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 4 กลุมตัวอยาง ปลูกขยายพันธุโดยวิธี
ปกชําในแปลงปลูกขนาด 1×3 เมตร ระยะปลูก 
30×30 เซนติเมตร ปลูกลึก 10 เซนติเมตร ปลูก
แปลงละ 1 กลุมตัวอยาง ภายใตโรงเรือนหลังคา
พลาสติก

วิธีการทดลอง
ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนโดยการบันทึกลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต ตามแบบ
บันทึกของสํานักคุมครองพันธุพืช (2542) เชน 
ลักษณะตนและทรงพุม ลักษณะใบ ดอก กาน 
การเจริญเติบโต และการใหผลผลิต สวนที่นํามาใช
ประโยชนและวิธีการใชประโยชน เปนตน รวมถึง
การศึกษาสารสําคัญตางๆ เม่ือถึงระยะเก็บเกีย่วใน
หญาหวาน ไดแกปริมาณสารสตีวิโอไซด โดยวิธี 
HPLC รายงานเปนกรมัตอกรมันํา้หนกัแหงของพชื
ตัวอยาง (g/gDW) สารฟนอลลิคทั้งหมด โดยวิธี 
Folin-Ciocalteu reagent รายงานผลเปน
มิลลิกรัมกรดแกลลิก ตอกรัมนํ้าหนักแหงพืช
ตวัอยาง (mg/gDW) และสารซาโปนิน โดยวิธ ีTotal 
saponin colourimetry assay รายงานผลเปน
มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหงตัวอยาง (mg/gDW) 
สําหรับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
รายงานเปนรอยละหรือสัดสวนเปอรเซ็นต (%) 
การสกัดดีเอ็นเอเพ่ือศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมหรือความใกลชิดทางพันธุกรรม โดย
การเก็บตัวอยางจากใบออนมาสกัดดีเอ็นเอ ตาม
กรรมวิธีของ Doyle and Doyle (1987) จากนั้น
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ศึกษาความใกลชิดทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ
ตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธแบบ 
Agglomerative hierarchical clustering (AHC)

วิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมดวย
เทคนิค RAPD

นําใบออนหรือยอดออน มาทําการสกัด
ดีเอ็นเอโดยนํามาชั่งใหได 0.2 กรัม แลวบดในโกรง
ทีม่ไีนโตรเจนเหลวใหละเอยีด เสรจ็แลวเทใสหลอด
ทดลอง จากน้ันเติม 2XCTAB buffer จํานวน 
600 ไมโครลิตร ลงในหลอดที่เตรียมไว แลวนําไป
บมทีอ่ณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 
เติมคลอโรฟอรม (chloroform): ไอโซเอมิล
แอลกอฮอล (isoamyl alcohol) อัตราสวน 
24 : 1 จาํนวน 800 ไมโครลติร เขยาเบาๆ ใหเขากนั 
แลวนําไปเหว่ียง (centrifuge) ที่ระดับความเร็ว 
12,000 g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
5-10 นาที จากน้ันดูดเฉพาะน้ําที่ใสสวนบนลงใน
หลอดทดลองใหม แลวเติมไอโซโพรพานอล 
(isopropanol) ที่เย็นจัด จํานวน 600 ไมโครลิตร 
เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ เขยาเบาๆ ใหเขากัน นําไป
แชไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
10-20 นาที แลวนําไปเหวี่ยงที่ความเร็วและ
อุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 5-10 นาที จากนั้น
เทไอโซโพรพานอลทิ้งไป แลวเติมแอลกอฮอล 
80 เปอรเซ็นต จํานวน 800 ไมโครลิตร แลวนําไป
เหวี่ยงที่ความเร็วและอุณหภูมิเทาเดิม เปนเวลา 
5-10 นาท ีแลวเทแอลกอฮอล 80 เปอรเซน็ต ทิง้ไป 
และทาํซํา้ขัน้ตอนนีอ้กี 2 ครัง้ ปลอยใหตะกอนแหง
โดยการเปดฝาทิ้งไว เปนเวลา 20-30 นาที จากน้ัน
นาํมาละลายใน TE buffer จาํนวน 50-100 ไมโครลิตร 
เก็บรักษาสารละลายดีเอ็นเอท่ีไดที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส และทําการวัดคุณภาพและปริมาณ

สารละลายดีเอ็นเอโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตร
โฟริซีส (agarose gel electrophoresis) ความ
เขมขนของเจล 0.8 เปอรเซ็นต ใน 1XTAE buffer 
เปรียบเทียบกับความเขมขนของดีเอ็นเอมาตรฐาน

ผลการทดลองและวิจารณ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรและการเจริญเติบโต

จากการปลูกรวบรวมหญาหวานท่ีไดจากการ
สํารวจ สามารถแยกลักษณะความแตกตางกันทาง
สณัฐานวทิยาได 4 กลุมลกัษณะ คอื 1) ใบใหญมขีน 
(BLHS) 2) ยอดออนสีมวง (PYSS) 3) ใบแคบยาว 
(ไตหวัน, LNLS) และ 4) ทรงพุมเล็ก (SSS) แตเมื่อ
บนัทึกลกัษณะทางการเจรญิเตบิโต สภาพแวดลอม 
และลกัษณะทางพฤกษศาสตรตามขอกาํหนดตางๆ 
ตามแบบบันทกึของสาํนกัคุมครองพนัธุพชื (2542) 
พบวาไมมคีวามแตกตางกนัมากนกั โดยหญาหวาน
ทุกกลุ มตัวอย างมีลักษณะเป นไม พุ มตั้ งตรง
ขนาดเล็กลาํตนเปนสเีขียว ความสูง 2-50 เซนติเมตร 
มีการแตกกอดี ใบสีเขียวและดอกมีสีขาว ชอดอก
เปนลักษณะ corymb ระยะท่ีเหมาะสมสําหรับ
เกบ็เก่ียวอยูในชวงกอนออกดอก อายดุอกประมาณ 
4 เดือนหลังปลูก (Fig. 1, Table 1)

ในขณะท่ีผลการวิเคราะหความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของหญาหวานทั้ง 4 กลุมตัวอยาง ไดแก 
ใบใหญมีขน, ยอดออนสีมวง, ใบแคบยาว และ
ทรงพุมเล็ก ดวยเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD 
จํานวน 8 เคร่ืองหมาย และเคร่ืองหมายโมเลกุล
ชนิด ISSR จํานวน 4 เครื่องหมาย ไดแถบดีเอ็นเอ
จาํนวนท้ังหมด 63 แถบ เมือ่นาํแถบดีเอน็เอท่ีไดมา
วิเคราะหความสัมพันธแบบ Agglomerative 
hierarchical clustering (AHC) พบวาหญาหวาน
ทัง้ 4 ตวัอยางมีความแตกตางทางพันธกุรรมท้ังหมด 
(Fig. 2)
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Table 1  Botanical characteristics and agricultural characteristics of Stevia rebaudiana 
Bertoni

Stevia rebaudiana Bertoni

Planting date
Evaluation environment
Type of planting
Vigour of the plant

12/2/2559
Tropical

seed
good

environment

- Topography
- Country of characterization and /or evaluation
- Crop agriculture
- Soil moisture
- Soil fertility
- Light requirement

Mountainous
Higher-level landform

Perennial fi eld cropping
Slightly moist

Moderate
sunny

leaf

- Blade shape of mature leaf
- Leaf colour
- Leaf colour variegation
- Number of lobes in mature leaf

cuneate
green

Present
Few

Figure 1  Leaf and flower of Stevia rebaudiana Bertoni
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Stevia rebaudiana Bertoni

- Terminal leafl et
- Foliation density
- leaf margin colour
- vein colour
- leaf density
- leaf type
- margin
- venation

Present
dense

light green
light green

High
simple
crenate

longitudinal

stem

- stem branching
- Plant growth habit
- Stem growth habit
- Plant height
- Crown number per plant
- stem color
- Type of material received

Semi-erect
Erect
Erect

5-20 cm.
high
green
seed

fl ower

- Flower color
- Intensity of fl ower color
- Length of peduncle
- Number of infl orescences per plant
- Time of fl owering
- Type of fl ower
- Length of picking season
- Fertility of fi rst fl owers
- fl owering
- days to fl owering after emergence
- sex

white
light

≤ 5 cm.
11-29

4 month after planting
corymb

before fl owering
good

every year
20

Female and male

Table 1  Botanical characteristics and agricultural characteristics of Stevia rebaudiana 
Bertoni (Cont.)
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ปริมาณสารสตีวิโอไซดทั้งหมด
จากการวิเคราะหปริมาณสตีวิโอไซดทั้งหมด

โดยใชเทคนิค HPLC Assay ในตนหญาหวานแตละ
กลุ มตัวอยาง พบวาหญาหวานท่ีมีปริมาณสาร
สตีวโิอไซดมากท่ีสดุ ไดแก หญาหวานกลุมยอดออน

สีมวง มีปริมาณสารสตีวิโอไซด เทากับ 40.58 g/
gDW รองลงมา ไดแก กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน), 
กลุมใบใหญมีขน และกลุมทรงพุมเล็ก ที่มีปริมาณ
สารสตีวิโอไซด เทากับ 5.99, 5.94, และ 5.27 g/
gDW ตามลําดับ (Table 2)

Figure 2  The analysis of genetic correlations of Stevia rebaudiana Bertoni

Table 2  Stevioside content (HPLC Assay) of Stevia rebaudiana Bertoni

Groups of sample Stevioside content (g/gDW)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

5.99
40.58
5.94
5.27
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ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ
จากการวิเคราะหความสามารถในการตาน

อนมุลูอสิระ พบวาหญาหวานกลุมทรงพุมเลก็ มคีา
ความสามารถในการตานอนุมลูอสิระสูงสดุ คดิเปน

รอยละ 77.43 รองลงมาไดแก กลุมยอดออนใบ
สีมวง, กลุ มใบใหญมีขน และกลุมใบแคบยาว 
คิดเปนรอยละ 76.60, 75.20, 73.40 ตามลําดับ 
(Table 3)

Table 3  Antioxidant capacity of Stevia rebaudiana Bertoni in early pre-flowering

Groups of sample Antioxidant capacity (%)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

73.40±0.01
76.60±0.01
75.20±0.02
77.43±0.01

ปริมาณซาโปนินและปริมาณฟนอลิก
จากการวิเคราะหปริมาณซาโปนินในตน

หญาหวานพบวา หญาหวานกลุมใบแคบยาวมี
ปรมิาณสารซาโปนนิสงูสดุเทากบั 52.00 mg/gDW 
รองลงมาไดแก กลุมทรงพุมเล็ก, กลุมยอดออน
สีมวง และกลุมใบใหญมีขน ที่ปริมาณสารซาโปนิน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 51.12, 50.82 และ 45.20 mg/
gDW ตามลําดบั (Table 4) เมือ่ทาํการวิเคราะหหา

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมดโดยใชเทคนิค Folin 
Ciocalteu Colorimetric Assay พบวาหญาหวาน
กลุมใบใหญมีขน มีปริมาณสารฟนอลิกมากที่สุด
เทากับ 0.058 mg/gDW รองลงมาไดแก กลุม
ยอดออนสีมวง, กลุมทรงพุมเล็ก, และ กลุมใบแคบ
ยาว ทีม่ปีรมิาณสารปรมิาณฟนอลกิท้ังหมด เทากบั 
0.052, 0.050 และ 0.041 mg/gDW ตามลําดับ 
(Table 5)

Table 4  Total saponin of Stevia rebaudiana Bertoni in early pre-flowering

Groups of sample Total saponins (mg/gDW)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

52.00 ± 1.35
50.82 ± 1.80
45.20 ± 2.50
51.12 ± 1.05
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Table 5  Total phenolic compounds of Stevia rebaudiana Bertoni in early pre-flowering

Groups of sample
Total phenolic compounds

(mg galic/gDW)

1. long narrow leaves stevia (LNLS)
2. purple young shoot stevia (PYSS)
3. big leaf with leaf hair stevia (BLHS)
4. small shrub stevia (SSS)

0.041±0.00
0.052±0.01
0.058±0.01
0.050±0.00

สรุปผลการศึกษา
หญาหวานที่ไดจากการสํารวจและรวบรวม

จากเขตภาคเหนือตอนบนในป พ.ศ.2559 พบวา
สามารถเจริญเติบโตได ดี ในพื้นที่ทดสอบที่มี
ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 1200 เมตร โดยเริ่ม
พบการแตกยอดและแทงชอดอกตั้งแตชวงตน
ฤดูฝน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) ซึ่งเปนชวงท่ี
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดสูงสุด หลังจากนั้น
การเจริญเตบิโตจะลดลงในชวงฤดหูนาว เกษตรกร
จงึมักตดัแตงและบํารุงดวยการใสปุยคอกและกําจัด
วัชพืชทันทีหลังตัดแตง ดานศัตรูพืชที่เขาทําลาย 
พบวามีการเขาทําลายของมดและแมลงคอมทอง
โดยการกัดกินใบในชวงเดือนสิงหาคม สามารถ
จําแนกลักษณะของตนหญาหวานที่รวบรวมได 
4 ลักษณะ (กลุม) คือ 1) กลุมใบใหญมีขน 2) กลุม
ยอดออนสีมวง 3) กลุมใบแคบยาว (ไตหวัน) และ 
4) กลุมทรงพุมเล็ก ผลจากการวเิคราะหความสมัพนัธ
ทางพันธุกรรมของหญาหวาน จากการวิเคราะห

ความสัมพันธแบบ Agglomerative hierarchical 
clustering (AHC) พบวา หญาหวานทั้ง 4 ตัวอยาง
มคีวามแตกตางทางพนัธกุรรมท้ังหมด ดานปรมิาณ
สตีวิโอไซดที่วิเคราะหโดยใชเทคนิค HPLC Assay 
พบวาหญาหวานท่ีมปีริมาณสารสตีวโิอไซดมากทีส่ดุ
ไดแกหญาหวานกลุมยอดออนสีมวง เมื่อวิเคราะห
ปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดในหญาหวานระยะ
กอนดอกบานพบวา หญาหวานกลุมใบใหญมีขน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนหญาหวานกลุมใบแคบยาว 
(ไตหวัน) มีปริมาณซาโปนินในใบมากท่ีสุด และ
พบวาตนหญาหวานกลุมทรงพุมเล็กมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระสูงท่ีสุด สําหรับการใชประโยชนของ
หญาหวาน พบวาเกษตรกรนําสวนใบในระยะกอน
ออกดอกมาอบแหงและบดผงสงผู ประกอบการ
เอกชนในการสกัดเป นหญาหวานไซรัปและ
ผลติภณัฑอืน่ๆ สาํหรบัผสมในอาหารและเคร่ืองดืม่
เพื่อใหความหวานทดแทนนํ้าตาลและใชปรุงรส
อาหารบางชนิด
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