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หญ้าหวานเป็ นพืชทีใ่ ห้ความหวานโดยธรรมชาติ ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับ
ชาสมุนไพร ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2553 (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง กําหนดรายชื่อ
พืชหรือส่วนของพืชทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับชาสมุนไพร ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)
หญ้าหวานมีช่อื วิทยาศาสตร์วา่ Stevia Rebaudiana Bertoni หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า Stevia อยูใ่ น
วงศ์ Asteraceae (Compositae) หญ้าหวานเป็ นไม้ลม้ ลุกขนาดเล็กสูงประมาณ 30 - 90 เซนติเมตร ใบ
เดีย่ ว รูปใบหอกกลับ ขอบใบหยัก มีดอกช่อสีขาว ลักษณะคล้ายต้นโหระพา ชอบอากาศค่อนข้างเย็น
อุณหภูมปิ ระมาณ 20 - 26 องศาเซลเซียส และขึน้ ได้ดเี มือ่ ปลูกในพืน้ ทีส่ งู จากระดับนํ้าทะเลประมาณ
600 - 700 เมตร มีการนํามาปลูกในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2518 โดยพืน้ ทีป่ ลูกทีเ่ หมาะสมคือทาง
ภาคเหนือ ใบหญ้าหวานแห้ง สกัดด้วยนํ้าได้สารหวานประมาณร้อยละหนึ่ง ซึง่ สารหวานเหล่านี้มคี วาม
หวานมากกว่านํ้าตาลทราย 150 - 300 เท่า มีความคงตัวสูงทัง้ ในตัวทําละลาย กรดอ่อน เบสอ่อน และ
ทนความร้อนได้ถงึ 200 องศาเซลเซียส จึงไม่สลายตัวหรือเปลีย่ นสภาพจากความร้อนในการปรุงอาหาร
ใช้ในปริมาณน้อย ไม่มพี ษิ และปลอดภัยในการบริโภค
สารสกัดบริ สทุ ธิ์ จากใบหญ้าหวาน: สตีวิออลไกลโคไซด์
สารสกัดบริสทุ ธิ ์จากใบหญ้าหวาน เป็ นสารประกอบไกลโคไซด์ของสารกลุ่มไดเทอพีน ทีเ่ รียกว่า
สติวอิ อลไกลโคไซด์ (รูปที่ 1) มีลกั ษณะเป็ นผงสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน มีความคงตัวสูงในตัวทําละลาย กรด
อ่อน เบสอ่อน และทนความร้อน

รูปที่ 1 โครงสร้างเคมีของสตีวอิ อล ที่ R1 และ R2 คือ H ซึง่ เป็ นอะไกลโคนของสตีวอิ อลไกลโคไซด์
สารประกอบสตีวอิ อลไกลโคไซด์ จะแตกต่างกันทีห่ มูน่ ้ําตาล กลูโคส และแรมโนส ทีต่ ําแหน่ง R1
และ R2
มีการอนุ ญาตให้ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็ นสารทดแทนนํ้ าตาลในประเทศต่างๆไม่น้อยกว่า
30 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี แคนนาดา ออสเตเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรปอนุ ญาตให้มกี าร

ใช้สารหวานจากหญ้าหวานเป็ นส่วนผสมในเครื่องดื่ม ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 ตามลําดับ
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ประกาศอนุ ญาตให้มกี ารผลิต และจําหน่ ายหญ้าหวานในประเทศ
ไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2545 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2545 เรื่อง สตีวโิ อไซด์และ
อาหารทีม่ สี ่วนผสมของสตีวโิ อไซด์) และประกาศให้สารสกัดสติวอิ อลไกลโคไซด์เป็ นวัตถุเจือปนอาหาร
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2556 เรื่อง สตีวอิ อลไกลโคไซด์)
โดยอ้างอิงข้อมูลของคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตร
และองค์การอนามัยโลก แห่งสหประชาชาติ (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives, JECFA) ซึง่ ได้ประเมินและกําหนดค่าความปลอดภัย (Acceptable Daily Intake, ADI) แล้ว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว สตีวอิ อลไกลโคไซด์ หมายความว่า สารสกัดบริสทุ ธิ ์
จากใบหญ้าหวาน ซึง่ ประกอบด้วย สตีวโิ อไซด์ รีบาวดิโอไซด์ เอ รีบาวดิโอไซด์ บี รีบาวดิโอไซด์ ซี
รีบาวดิโอไซด์ ดี รีบาวดิโอไซด์ โคไซด์ เอ รูบุโซไซด์ และ สตีวอิ อลไบโอไซด์ สารสกัดจากหญ้าหวานที่
อนุญาตให้ใช้เป็ นส่วนประกอบอาหารต้องมีปริมาณสารในกลุ่มสตีวอิ อลไกลโคไซด์ รวมทัง้ หมดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของนํ้าหนักแห้ง ซึง่ อ้างอิงจากมาตรฐาน องค์การอาหารและเกษตร และองค์การอนามัย
โลก แห่งสหประชาชาติ (Codex 2010: JECFA Monograph (2010) INS no. 960)

รูปที่ 2 ไร่หญ้าหวานบริเวณเขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพจากบริษทั ซูกาเวีย
จํากัด)

ปจั จุบนั ในประเทศไทยมีการผลิตสารสตีวอิ อลไกลโคไซด์ในระดับอุตสาหกรรม เพือ่ ทดแทนการ
นําเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ กระบวนการผลิตได้จากการวิจยั อย่างครบวงจร ตัง้ แต่การคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธ์ มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไร่หญ้าหวานให้มากขึน้ โดยเฉพาะพืน้ ทีบ่ ริเวณเขา
ใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรับซือ้ หญ้าหวานสดหรือแห้ง นํามาเป็ นวัตถุดบิ ในการ
สกัดสารหวานบริสทุ ธิ ์ในระดับอุตสาหกรรม จําหน่ายแก่ผผู้ ลิตอาหารและเครือ่ งดื่มทัง้ ในและต่างประเทศ
และผูบ้ ริโภคโดยตรงเพือ่ ใช้ประกอบอาหารและเครือ่ งดื่มในครัวเรือน ช่วยลดการนําเข้าและผลักดันให้
หญ้าหวานเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ทม่ี นคงและเติ
ั่
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