บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั วุน้ น้ าข้าวโพดธัญพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ผูศ้ ึกษาได้ศึกษา
และค้นคว้า ตรวจสอบบทความที่เกี่ยวข้อง และนิยามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 โรคเบาหวาน

รู ปที่ 2.1โรคเบาหวาน
น.พ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนัมท์ (2549)
โรคเบาหวานเป็ นภาวะที่ ร่างกายมี น้ าตาลในเลื อดสู งกว่าปกติ เกิ ดจากการขาดฮอร์ โมน
อินซู ลิน หรื อจากการดื้อต่อฤทธิ์ ของอินซู ลิน ทาให้ร่างกายไม่สามารถนาน้ าตาลในเลือดไปใช้ได้
ตามปกติ น้ าตาลในเลื อดที่สูงอยู่เป็ นระยะเวลานานทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของอวัยวะต่างๆ เช่ น
ตา ไต ระบบประสาท โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคเบาหวานเกิ ดได้ใ นคนปกติ ใ นระยะที่ ไ ม่ ไ ด้รับ ประทานอาหาร ตับ จะมี ก ารสร้ า ง
น้ าตาลออกมาตลอดเวลา เพื่อให้เป็ นอาหารของสมองและอวัยวะอื่นๆในระยะหลังรับประทาน
อาหารพวกแป้ งจะมีการย่อยเป็ นน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่ กระแสเลือดระดับน้ าตาลที่สูงขึ้นจะกระตุน้ ให้
มีการหลัง่ อินซูลินจากตับอ่อน เพื่อเพิ่มการนาน้ าตาลไปใช้ทาให้ระดับน้ าตาลลดลงมาเป็ นในผูป้ ่ วย
เบาหวานที่อาจเกิดจากการขาดอินซูลินหรื อ ดื้อต่อฤทธิ์ ของอินซู ลินทาให้ไม่สามารถใช้น้ าตาลได้
ขณะเดียวกันมีการย่อยสลายไขมันและโปรตีนในเนื้ อเยื่อมาสร้างเป็ นน้ าตาลมากขึ้นทาให้มีน้ าตาล
ในเลือดสู งจนล้นออกมาทางไตและมีน้ าตาลในปั สสาวะ เป็ นที่มาของคาว่า “เบาหวาน”
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การป้องกันโรคเบาหวาน
การให้โภชนะบาบัดที่เหมาะสมการออกกาลังกายและการลดน้ าหนัก 5-10% ในผูท้ ี่อว้ น
สามารถลดการเป็ นเบาหวานได้
การรักษาโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้ อรังไม่หายขาดจะต้องควบคุ มโรคไปตลอดชี วิตและอาศัยความ
ร่ วมมือของผูป้ ่ วยและญาติในการดูแลตนเองตามคาแนะนาอย่างสม่าเสมอ การรักษาได้แก่
-

การควบคุมอาหาร
การออกกาลังกาย
การรักษาด้วยยาเม็ดลดระดับน้ าตาลหรื ออินซูลิน
การได้รับสุ ขศึกษาในการดูแลตนเองเพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความรู้และความสามารถ
ปฏิบตั ิตนใน
- การควบคุมโรคเบาหวานได้ถูกต้อง
โรคแทรกซ้ อนของเบาหวาน
เป็ นผลจากการควบคุมเบาหวานได้ไม่ดีอาจมีปัจจัยอื่นร่ วมได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง
ไขมันสู ง การสู บบุหรี่
ภาวะแทรกซ้ อนในระยะสั้ น
เป็ นภาวะแทรกซ้อนแบบเฉี ยบพลัน ได้แก่ การเกิ ดเลื อดเป็ นกรดจากคีโตน ภาวะหมด
สติจากน้ าตาลในเลือดสู ง น้ าตาลในเลือดสู งจากการติดเชื้อ การเกิดน้ าตาลต่าจากยา ที่ใช้รักษา
ภาวะแทรกซ้ อนในระยะยาว
การควบคุ ม เบาหวานไม่ ดีใ นระยะยาวท าให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนเรื้ อรั ง ในระยะยาว
ได้แก่ โรคจอประสาทตาจากเบาหวาน โรคไตวาย โรคประสาทส่ วนปลาย โรคหลอดเลือดส่ วน
ปลาย นาไปสู่ ความสู ญเสี ยชีวติ และพิการ สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษา
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2.2 ข้ าวโพด

รู ปที่ 2.2 ข้าวโพด
ดร. นิจศิริ เรื องรังษี (2547) , อุดมแก้ว, อารี ยล์ กั ษณ์ (2555)
ข้าวโพด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zea mays Linn.) ชื่ ออื่นๆ ข้าวสาลี สาลี (เหนือ) คง (กระบี่)
โพด (ใต้) บือเคเส่ ะ (กะเหรี่ ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็ นพืชตระกูลเดียวกับหญ้ามีลาต้นสู ง โดยเฉลี่ย 2.2
เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้น 0.5-2.0 นิ้ว เมล็ดจากฝักใช้เป็ นอาหารคนและสัตว์
ลักษณะทางพฤษศาสตร์
ข้าวโพดเป็ นพืชจาพวก[บาสซ่ า]รากชัว่ คราว เรี ยกว่า ไพรี หลังจากข้าวโพดเจริ ญเติบโตได้
ประมาณ 7 – 10 วัน รากถาวรจะงอกขึ้นรอบ ๆ ข้อปลาในระดับใต้พ้ืนดินประมาณ 1-2 นิ้ว ราก
ถาวรนี้ เมื่อเจริ ญเติบโตเต็มที่จะแผ่ออกไปโดยรอบประมาณ 100 เซนติเมตร รากของข้าวโพดเป็ น
ระบบรากฝอย (fibrous root system) นอกจากรากที่อยูใ่ ต้ดินแล้ว ยังมีรากยึดเหนี่ ยว (brace root) ซึ่ ง
เกิดขึ้นรอบ ๆ ข้อที่อยูใ่ กล้ผิวดิน มีลาต้นตั้งตรงแข็งแรง เนื้ อภายในฟ่ ามคล้ายฟองน้ าสู งประมาณ
1.4 เมตร ลาต้นมีขอ้ (node) และปล้อง (internode) ปล้องที่อยูใ่ นดินและใกล้ผิวดินสั้น และจะค่อย
ๆ ยาวขึ้นไปทางด้านปลาย ปล้องเหนื อพื้นดินจะมีจานวนประมาณ 8-20 ปล้อง ลาต้นสดมีสีเขียว
ใบ ยาวรี เป็ นเส้นตรงปลายแหลม ยาวประมาณ 30-100 ซม. เส้นกลางของใบจะเห็นได้ชดั ตรงขอบ
ใบมีขนอ่อนๆ มีเขี้ยวใบ ลักษณะของใบรวมทั้งสี ของใบแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิ ดของพันธุ์ บาง
พันธุ์ใบสี เขียว บางพันธุ์ใบสี ม่วงและบางพันธุ์ใบลาย จานวนใบก็เช่นเดียวกันอาจมีต้ งั แต่ 8-48 ใบ
ดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียอยูใ่ นต้นเดียวกัน ช่อดอกตัวผูอ้ ยูส่ ่ วนยอดของลาต้น ช่อดอกตัวเมียอยูต่ ่าลง
มาอยู่ระหว่างกาบของใบ และลาต้น ช่อดอกตัวผู ้ (tassel) อยูต่ อนบนสุ ดของลาต้น ดอกตัวผูด้ อก
หนึ่งจะมีอบั เกสร (anther) 3 อับ ส่ วนดอกตัวเมียอยูร่ วมกันเป็ นช่อ เกิดขึ้นตอนข้อกลาง ๆ ลาต้น ฝัก
เกิดจากดอกตัวเมียที่เจริ ญเติบโตแล้ว ฝักอ่อนจะมีสีเขียว พอแก่เป็ นสี นวล

6

ถิน่ กาเนิด
เป็ นที่ ยอมรับกันว่า ข้าวโพดมี ถิ่นกาเนิ ดในทวีปอเมริ กา อาจจะเป็ นอเมริ กากลางเช่ นใน
ประเทศเม็กซิ โก หรื ออาจะเป็ นอเมริ กาใต้ ในปี พ.ศ. 2035 เมื่อคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัสค้น พบทวีป
อเมริ กา ยังไม่พบการปลูกข้าวโพดในทวีปอื่น ๆ ต่อมาปี พ.ศ. 2036 โคลัมบัสจึงนาข้าวโพดกลับไป
ยังยุโรปแล้วข้าวโพดจึ งได้เกิ ดการขยายพันธุ์ ต่อไปปั จจุ บ นั นิ ยมปลู ก แพร่ หลายในแถบอเมริ ก า
แคนาดา สามารถปลูกได้ในสภาพที่ภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ๆ เป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญของสัตว์
เพราะสามารถนามาเลี้ยงสัตว์ได้ท้ งั ต้น ใบ และเมล็ด
การนาเข้ ามาในประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย คนไทยรู ้ จกั นาข้าวโพดมาเลี้ ยงสัตว์ต้ งั แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
โดย หม่อมเจ้าสิ ทธิ พร กฤดากร ได้นาข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์มาปลูกและทดลองใช้เลี้ยงสัตว์
ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นยังเป็ นที่รู้จกั กันน้อย จนกระทัง่ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การใช้ขา้ วโพดเริ่ ม
แพร่ หลายขึ้นเนื่ องจาก หลวงสุ วรรณวาจกกสิ กิจได้ นาการเลี้ ยงไก่แบบการค้ามาเริ่ มสาธิ ต และ
กระตุน้ ให้ประชาชนปฏิบตั ิตามผูเ้ ลี้ ยงไก่จึงรู ้จกั ใช้ขา้ วโพดมากขึ้นกว่า เดิม แต่เนื่ องจากระยะนั้น
ข้าวโพดมีราคาสู งและหายาก การใช้ขา้ วโพดจึงใช้เป็ นเพียงส่ วนประกอบของอาหารหลัก ซึ่ งมีรา
และปลายข้าวเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ในปั จจุบนั ผูเ้ ลี้ยงสัตว์รู้จกั ข้าวโพดกันทัว่ ไป และในปัจจุบนั ประเทศ
ไทยได้ปลูกข้าวโพดในปี หนึ่ง ๆ เป็ นจานวนมาก
ชนิดของข้ าวโพด
ข้าวโพดจะถูกจัดออกเป็ น 5 กลุ่ม






ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรื อข้าวโพดไร่ (Field Corn)
ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)
ข้าวโพดเทียน (Waxy Corn)
ข้าวโพดแป้ ง (Flour Corn)
ข้าวโพดคัว่ (Pop Corn)
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ประโยชน์ ของข้ าวโพด















ข้าวโพดช่วยบารุ งสายตา
ในข้าวโพดจะ มีสาร เบต้าแคโรทีน (β-carotene) เป็ น โปรวิตามินเอ ร่ างกายเราจะนาไปใช้
สร้างสาร โรดอปซิ นนะครับช่ วยให้ลดอัตราเสื่ อมของลูกตาและป้ องกันการเป็ นโรคต้อ
กระจกตา ด้วย อี กทั้งยังมี โฟเลตซึ่ งจะช่ วย สร้ างสารต้านอนุ มูลอิ สระ ชะลอในการ
เสื่ อมสภาพของร่ างกาย
ป้ องกันโรคหัวใจ
ข้าว โพดจะมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ าและไม่ละลายน้ า ผูกกับใยที่ละลายกับน้ าดี จาก
คอเลสเตอรอลในตับของเรา ซึ่ งจะช่ วยให้คอเลสเตอรอลในร่ างกาย สลายไปได้ดีอีกด้วย
แถมยังอุดมไปด้วยโฟเลต, วิตามินบีที่ช่วยในการลดระดับของ homocysteine, กรดอะมิโน
ที่ตามผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเมตาบอลิสาคัญ (เรี ยกว่ารอบการเติมหมู่เมธิ ) ระดับสู งของ
homocysteine สามารถทาลายเส้นเลื อดที่นาไปสู่ หวั ใจวายโรคหลอดเลือดสมองหรื อโรค
หลอดเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ลดความดันในร่ างกาย
ต้านมะเร็ ง
นอก จากข้าวโพดจะมีสารที่ช่วยในการสร้าง โรดอปซิ น ที่จะช่วยต่อต้านอนุ มูลอิสระแล้ว
ข้าวโพดยังช่วยลดความเสี่ ยงของโรค มะเร็ งปอด และเส้นใยในข้าวโพดยังช่วยให้ระบบ
ย่อยอาหารเพื่อสุ ขภาพจึงลดความเสี่ ยงของ โรค มะเร็ งลาไส้ใหญ่
ช่วยในเรื่ องของระบบย่อยอาหาร
เส้น ใยอาหารแบบไม่ละลายน้ า ในข้าวโพดจะช่ วยให้ดี สาหรับริ ดสี ดวงทวาร จากโรค
ทางเดินอาหาร หรื ออาหารท้องผูก ทุเลาลง เนื่ องจาก เส้นใยจะช่ วยดู ดซับน้ า และช่ วย
ระบบขับถ่ายให้ดียงิ่ ขึ้น
ช่วยบารุ งผิวพรรณ
อย่างที่เราทราบกันดี เรื่ อง สารต่อต้านอนุ มูลอิสระ ในข้าวโพด ทาให้ผิวพรรณของเราไม่
เหี่ ยวย่น เปล่งปลัง่ ดูสดชื่นมีชีวติ ชีวา
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2.3 ลูกเดือย
ลูกเดือย ชื่อสามัญ Adlay, Adlay millet, Job’s tears

รู ปที่ 2.3 ลูกเดือย
ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ (2555)
ลูกเดือย ชื่ อวิทยาศาสตร์ Coix lacryma-jobi L. จัดอยู่ในวงศ์หญ้า (POACEAE หรื อ
GRAMINEAE) และอยูใ่ นวงศ์ยอ่ ย PANICOIDEAE
ลูกเดือย เป็ นธัญพืชที่จดั อยู่ในตระกูลเดี ยวกับข้าว เป็ นพืชพื้นเมืองของเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ และในประเทศไทยถื อเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึ่ ง เพาะปลูกมากแถวภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็ นพืชที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีเส้นใยอาหารสู ง มีลกั ษณะของต้นคล้ายต้น
ข้าวโพด ลักษณะของเม็ดจะเป็ นสี ขาว ออกกลม ๆ รี ๆ รสชาติออกมันเล็กน้อย ลูกเดือยมีท้ งั ที่กินได้
และกินไม่ได้ ชนิดที่กินได้น้ นั จะมีเปลือกผลอ่อนซึ่ งเรี ยกว่าลูกเดือยกิน ปลูกไว้เพื่อใช้ทาเป็ นอาหาร
และยา
ลูกเดือย จัดเป็ นธัญพืชที่ มีคุณค่าทางอาหารสู ง เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุ ที่
จาเป็ นสาหรั บร่ างกาย อย่าง วิตามิ นเอ วิตามินบี 1 วิตามิ นบี 2 วิตามินอี ธาตุแคลเซี ยม ธาตุ
ฟอสฟอรัส โดยเฉพาะวิตามินบี1 ที่มีปริ มาณสู งมาก นอกจากนี้ ยงั มีกรดอะมิโนหลายชนิ ดที่สูงกว่า
ความต้องตามมาตรฐานขององค์การ อนามัยโลก อาทิเช่น กรดกลูตามิก ลูซีน อลานี น โปรลีน วา
ลีน ฟิ นิลอลานีน ไอโซลูซีน อาร์ จีนีน เป็ นต้น และยังมีกรดไขมันจาเป็ นชนิ ดที่ไม่อิ่มตัว อย่าง กรด
ลิโนเลอิก กรดโอเลอิค และกรดไขมันชนิดอิ่มตัว อย่าง ปาล์มิติก และสเตียริ ก อีกด้วย
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ประโยชน์ ของลูกเดือย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

เป็ นอาหารบารุ งร่ างกาย บารุ งกาลังเหมาะกับผูป้ ่ วยในช่วงพักฟื้ น เด็ก และผูส้ ู งวัย
ลูกเดือย สรรพคุณใช้เป็ นยาอายุวฒั นะ
ช่วยบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใส
ช่วยบารุ งสายตา
ช่วยบารุ งเส้นผมให้เจริ ญเติบโตดีข้ ึน
เพิ่มการไหลเวียนของเลือกที่ผวิ หนังให้ดีข้ ึน
ช่วยบารุ งสมอง
ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ
ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า
ช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด
ช่วยป้ องกันโรคเบาหวาน
ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ ง ลดความเสี่ ยงจากการเกิดโรคมะเร็ ง
ช่วยยับยั้งการเกิดเนื้องอก
ช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ างกาย
ช่วยบารุ งกระดูกให้แข็งแรง ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น
ช่วยแก้ร้อนใน
ช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน
ช่วยบารุ งเลือดลมให้สตรี หลังคลอดบุตร
ช่วยลดการเกิดกระ
ช่วยบารุ งปอด ม้าม
ช่วยในการย่อยอาหาร และบารุ งกระเพาะอาหาร
แก้อาการท้องร่ วง ท้องเสี ย
ช่วยในการขับปั สสาวะ
ช่วยบารุ งมดลูก
เหนี่ยวนาให้มีการตกไข่
แก้อาการสตรี ตกขาวมากกว่าปกติ
ช่วยบารุ งไต
ป้ องกันโรคเหน็บชา
ช่วยป้ องกันการเกิดโรคเกาต์
แก้อาการปวดข้อ

10

31.
32.
33.
34.
35.

ช่วยต้านการอักเสบ
ช่วยรักษาหูด
สรรพคุณของลูกเดือยช่วยต้านเชื้อแบคทีเรี ย เชื้อรา และยีสต์
รากของลูกเดือยนามาทาเป็ นยาชงรับประทานขับพยาธิในเด็ก
นามาใช้ท าอาหารได้ท้ งั คาวและหวาน โดยเฉพาะอาหารประเภทที่ มี แป้ งและน้ า เป็ น
ส่ วนผสม
36. มีการนาไปแปรรู ปเป็ นลูกเดือยอบกรอบ ลูกเดือยเปี ยก เต้าทึง น้ าลูกเดือย
2.4 ถั่วแดง
ถัว่ แดงหลวง หรื อ ถัว่ แดง ชื่อสามัญ Kidney bean, Red Kidney bean

รู ปที่ 2.4 ถัว่ แดง
บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชซิ่ ง จากัด (มหาชน) (2548)
ถัว่ แดง ชื่ อวิทยาศาสตร์ Phasecolus vulgaris L. จัดอยูใ่ นวงศ์ FABACEAE หรื อ
LEGUMINOSAE เชี่ ยวเดียวกันกับถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ ดา ถัว่ ลันเตา ถัว่ ลิสง ถัว่ พู และถัว่ ฝักยาว
ถัว่ แดง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ถัว่ แดงหลวง ถัว่ ท้องนา บ้านนา ถัว่ นาเต็มกา เป็ นต้น
ความ เป็ นมาของถัว่ แดง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเสด็จประพาสต้นบน
ดอยเมื่อปี พ.ศ.2512 พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่ นของชาวเขา จึงมีรับสั่งให้หาพืชมา
ปลูกทดแทน โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัศนี ซึ่ งตามเสด็จไปถวายงานได้เสนอว่าควรให้ชาวเขาทดลอง
ปลูก Red Kidney Bean
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ภาย หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระราชทานพันธุ์แดงที่สั่งซื้ อ มาจาก
แคลิฟอร์ เนียเพื่อให้ชาวเขาได้ปลูก และปรากฏว่าได้ผลดีมาก ซึ่ งแต่เดิมแล้วถัว่ แดงนั้นยังไม่ชื่อเรี ยก
อย่างเป็ นทางการในภาษาไทย และมีผเู ้ สนอให้ต้ งั ชื่ อว่า “ถัว่ ไตแดง” เพราะมีลกั ษณะเหมือนไต แต่
ก็มีผคู ้ ดั ค้านว่าหากตั้งชื่ อแบบนี้ คนได้ยินอาจจะไม่ซ้ื อถัว่ ชนิ ดนี้ ไป กินแน่ และได้มีการเสนอให้ต้ งั
ชื่อว่า “ถัว่ แดง” เพราะเป็ นถัว่ ที่มีสีแดง และก็มีผแู ้ ย้งว่าถัว่ แดง จะแดงเฉย ๆ ไม่ได้ ในที่สุดก็นึกขึ้น
ได้วา่ เมล็ดถัว่ ชนิดนี้มนั มีขนาดใหญ่ ซึ่ งคาว่าใหญ่น้ นั ทางเหนือจะเรี ยกว่า “หลวง” เลยได้ขอ้ สรุ ปว่า
ควรใช้ชื่อว่า “ถัว่ แดงหลวง” เพราะยังมีความหมายอีกอย่างก็คือ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
พันธุ์มา จึงใช้ชื่อนี้ เป็ นชื่ อเรี ยกอย่างเป็ นทางการ แต่สาหรับในปั จจุบนั เรามักจะเรี ยกกันสั้น ๆ ว่า
“ถัว่ แดง“
ถัว่ แดง เป็ น พืชอีกชนิ ดหนึ่ งที่มีโปรตีนและมีคุณค่าทางอาหารสู ง สามารถนาไปใช้เป็ น
อาหารสัตว์ได้ดี โดยต้องนาเมล็ดถัว่ แดงไปต้มให้ เปื่ อยก่อนนาไปเลี้ยงสัตว์ ซึ่ งการนาเอาเมล็ดถัว่
แดงไปเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ จะต้องระมัดระวังอย่าให้สัตว์กินมากเกินไป เพราะจะทาให้สัตว์ ท้องอืดได้
ง่าย นอก จากนี้ แล้วถัว่ แดงยังสามารถนามาใช้เป็ นอาหารของมนุ ษย์ได้ท้ งั ที่เป็ นผักสด และเมล็ด
แห้ง ซึ่ งในต่างประเทศแถบยุโรปหรื ออเมริ กา นิ ยมบริ โภคเมล็ดถัว่ แดงกันมาก ทั้งอาหารคาวและ
หวาน
ยังใช้ประโยชน์ในด้านใช้เป็ นอาหารลดความอ้ว นและเป็ นอาหารสาหรับผูป้ ่ วยเป็ นโรค
เบาหวานได้ดีอีกด้วย แต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อย มีผนู ้ ิยมบริ โภคมากนัก เพราะเป็ นพืชใหม่และยัง
ไม่รู้จกั การใช้ประโยชน์ เช่น ถัว่ แดงต้มน้ าตาล หมูอบถัว่ แดง ถัว่ แดงอบ แกงถัว่ โอสถ ห่ อหมก ถัว่
เสวย ซุ บถัว่ แดง เป็ นต้น
พันธุ์ถั่วแดงทีไ่ ด้ มีการส่ งเสริมให้ เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกแบ่ งออกเป็ น 2 พวก คือ
1. พันธุ์สีแดงเข้ม ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกันหลายพันธุ์ เช่น Monicalm California และ Royal ซึ่ ง สั่ง
เข้ามาจากประเทศเคนยาและ สหรัฐอเมริ กา ขนาดของเมล็ดแต่ละพันธุ์จะเท่า ๆ กัน มีสีแตกต่างกัน
เล็กน้อยในด้านการให้ผลผลิ ตปรากฎว่าพันธุ์ Royal ให้ผลดี กว่าพันธุ์อื่น ๆ มีสีสวยและเป็ นที่
ต้องการของตลาดเป็ นที่แพร่ หลายกว่าพันธุ์อื่น ๆ
2. พันธุ์สีชมพู ปัจจุบนั มีปลูกเพียงพันธุ์เดียวคือ Moniton 1ขนาด ของเมล็ดโตกว่าชนิ ดแรก
เล็กน้อย ให้ผลผลิตต่อไร่ ค่อนข้าง สู ง มีความต้านทานต่อโรคแอนแทรกโนส แต่มีขอ้ เสี ย คือ สี ของ
เมล็ดไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดมากนัก
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ถัว่ แดงหลวง (Red kidney bean) เป็ นพืชตระกูลถัว่ ที่จดั อยูใ่ นตระกูล Phasecolus
vulgaris L. ซึ่ งมักจะนาไปใช้บริ โภคใน ลักษณะที่แตกต่างกัน ถัว่ แดงหลวงใช้บริ โภคเมล็ดแก่ ซึ่ งมี
รู ปร่ างคล้ายไต ซึ่ งเรี ยกว่า "Kidney bean" และถ้ามีเมล็ดสี แดงด้วยก็เรี ยกว่า red kidney bean ถัว่ แดง
หลวงถูกนาเข้ามาปลูกในประเทศเป็ นครั้งแรกโดยโครงการหลวงปี 2516 เพื่อ จุดประสงค์ให้ขา้ ว
ไทยภูเขาปลูกเป็ นพืชทดแทน ฝิ่ นและช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินบนที่สูง ปั จจุบนั ถัว่ แดง
หลวงได้กลายเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิ ดหนึ่ งของชาวไทยภูเขา และเป็ น ที่สนใจของเกษตรกร
ในพื้นที่ราบทัว่ ไปในเขตภาคเหนือ สาหรับปั ญหาการผลิตถัว่ แดงหลวงในอดีต คือ
1. ปัญหาเรื่ องพันธุ์ที่เหมาะสม
2. ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
3. ปัญหาเรื่ องวิธีการเพาะปลูก
4. ปัญหาเรื่ องโรคและแมลง
สรรพคุณของถั่วแดง
1. ถัว่ แดง สรรพคุณช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองปริ แตกได้
2. ช่วยขับพิษในร่ างกาย
3. ใน ถัว่ ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่สามารถละลายน้ าได้ จึงช่ วยในขบวนการทาความ
สะอาดของร่ างกายได้ตามธรรมชาติ นอกจากจะช่วยทาความสะอาดลาไส้แล้ว ยังช่วยการ
สะสมของสารพิษในลาไส้ได้อีกด้วย
4. ช่วยบารุ งลาไส้
5. ช่วยในการขับถ่าย ช่วยในการย่อยอาหาร ป้ องกันอาการท้องผูก และช่วยลดความเสี่ ยงของ
การเกิดโรคมะเร็ งลาไส้ใหญ่
6. ช่วยบรรเทาอาการจุกเสี ยดแน่นท้อง
7. ช่วยขับปั สสาวะ
8. ช่วยบาบัดอาการประจาเดือนผิดปกติของสตรี
9. สรรพคุณถัว่ แดง ช่วยลดอาการบวมน้ า
10. ช่วยกาจัดหนอง
11. ช่วยลดอาการผืน่ คันตามผิวหนัง
12. ถัว่ แดงหลวง สรรพคุณช่วยป้ องกันและลดอาการเหน็บชา
13. ช่วยบรรเทาอาการปวดบวม หรื อปวดตามข้อต่อ
14. ช่วย บารุ งช่ องคลอด รักษามดลูก สาหรับสตรี ที่มกั มีอาการปวดช่ วงท้องน้อย ซึ่ งอาจเกิ ด
จากการมีเลือดคัง่ หรื อมีความเย็นสะสมอยูร่ อบ ๆ สะดือ รังไข่และมดลูก ให้คุณนาถัว่ แดง
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ครึ่ งกิโล ใส่ ลงในถุงผ้าแล้วมัดปากถุงด้วยเชื อกปอ แล้วนาไปอบในไมโครเวฟประมาณ 34 นาที (ใช้ไฟปานกลาง) แล้วให้นาถุงถัว่ แดงมาประคบบริ เวณท้องน้อยเพื่อช่วยบรรเทา
อาการเลือดคัง่ บรรเทาอาการอักเสบ และลดบวมได้ (แต่ก่อนจะนามาประคบให้ใช้มือลูก
ไล้เบา ๆ ที่ผวิ หนังซึ่ งตรงกับรังไข่แล้วค่อยประคบ)
2.5 วุ้น

รู ปที่ 2.5 วุน้
ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ (2552)
วุน้ (agar–agar) เป็ นสารประกอบของน้ าตาลหลายโมเลกุล (polysaccharide) 2 กลุ่มคือ
1. เอกาโรส (agarose)
2. เอกาโรเพกติน (agaropectin)
ซึ่ ง สกัด ได้จากสาหร่ า ยทะเลให้วุน้ (agarophytes) เป็ นสาหร่ า ยสี แ ดงในดิ วิชั่นโรโด
ไฟต้า (Division Rhodophyta) สาหร่ ายสกุลที่นิยมใช้เป็ นหลักในการสกัดวุน้ ในเชิ งอุตสาหกรรม
ไ ด้ แ ก่ Gelidium. Gracilaria แ ล ะ Pterocladia โ ด ย ใ ช้ ส กุ ล Ceramium, Campylaephora และ Ahnfeltia เป็ น ตัวเสริ มนอกจากสาหร่ ายในสกุลดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหลายสกุลที่มี
ความสาคัญในเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการกระจายอยูต่ ามชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆ ในเขต
ศูนย์สูตร และเขตอบอุ่น
สาหร่ ายให้วนุ ้ เหล่านี้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ตามความสามารถในการแข็งตัวของวุน้
(setting power) คือ
1. เจลิเดียม (Gelidium type)
เป็ นสาหร่ ายชนิ ดที่ให้วนุ ้ ซึ่ งสามารถแข็งตัวได้ดี แม้จะใช้วนุ ้ ในปริ มาณต่า
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2. กราซิลลาเรี ย ฮิบเนีย (Glacilaria, Hypnea type)
เป็ นสาหร่ ายที่ให้วนุ ้ ซึ่ งจะแข็งตัวได้เมื่อใช้ในปริ มาณค่อนข้างสู งหรื อต้อง เติม
สารอิเล็กทรอไลต์
3. คอนดรัส (Chondrus type)
เป็ นสาหร่ ายที่ให้วนุ ้ ซึ่ งจะแข็งตัวได้ เมื่อใช้ในปริ มาณความเข้มข้นสู งเท่านั้น สาหร่ ายให้
วุน้ ที่มาจากแหล่ งต่างกันจะให้วุน้ ในปริ มาณและคุ ณภาพที่ ต่างกัน ไป สาหรับมาตรฐานของ
สาหร่ ายให้วุน้ จะกาหนด จากองค์ประกอบต่างๆ ของ สาหร่ าย ได้แก่สี ความแห้ง ความแข็งของ
วุน้ และปริ มาณวุน้ ที่ได้ รวมทั้ง ความบริ สุทธิ์ ของสาหร่ าย และปริ มาณสิ่ งเจือปน
คุ ณ ภาพของวุ ้น จะขึ้ นอยู่ ก ับ ชนิ ด และแหล่ ง ที่ ม าของสาหร่ า ย สภาพแวดล้ อ มของ
ทะเล รวมทั้งกรรมวิธี การสกัด อันได้แก่ การกาจัดสิ่ งเจือปนก่อนสกัดอุณหภูมิ ความดัน ความเป็ น
กรด ด่าง และระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด
ประโยชน์ของวุน้ นอกจากจะใช้เป็ นอาหารแล้ว การที่วุน้ มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถ
แข็งตัวได้ เมื่อใช้ในระดับความเข้มข้นเพียง ร้อยละ 0.5 ทาให้มีการนา วุน้ ไปใช้ประโยชน์ดา้ น
อุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็ นส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์นม ขนม ปั ง และอาหารกระป๋ อง เพื่อให้อาหาร
มีความเหนี ยวข้นน่ ารับประทานและใน อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เครื่ องสาอาง เครื่ องหนัง และสิ่ ง
ทอ นอกจากนี้ ยัง ใช้ ประโยชน์ใ นทางการแพทย์ และวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ใ นการเพาะเลี้ ย ง
เชื้อจุลินทรี ย ์ ใช้เป็ นส่ วนประกอบของยาระบายใช้เป็ นทันต์วสั ดุ และใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อ เยือ่
พืช เป็ นต้น
วุน้ สกัดได้จากสาหร่ ายทะเลสี แดง สกุลกราซิ ลาเรี ย มีชื่อที่ชาวบ้านเรี ยกทัว่ ไปหลายชื่ อ
คือ สาหร่ ายผมนาง สาหร่ ายวุน้ และสาหร่ ายเขากวาง พบทัว่ ไปแทบทุกจังหวัดตามชายฝั่งทะเลหรื อ
บริ เวณเกาะที่มีคลื่นลมสงบ
วิธีการผลิตวุน้ ค่อนข้างซับช้อน คือ จะต้องนาสาหร่ ายแห้งมาขจัดวัสดุเจือปนโดยล้างด้วย
น้ าแล้วนาไปตากแห้ง ทาซ้ าอย่างนี้ หลาย ๆ ครั้ง จากนั้นนาไปต้มจนสาหร่ ายนิ่ ม นาไปบดจนเป็ น
เนื้ อเดียวกัน แล้วนาไปต้มต่อโดยเติมสารต่าง ๆ เพื่อปรับระดับความเป็ นกรดด่างและช่วยในการ
กรอง เมื่อส่ วนผสมต่าง ๆ เป็ นเนื้ อเดียวกันแล้ว ก็นาไปกรอง ทิ้งวุน้ ให้แข็งตัวจากนั้นจึงนาไปแช่
เย็นเพื่อทาให้น้ าแยกตัวออกจากวุน้ เมื่อได้เวลาตามกาหนดจึงนาวุน้ แช่แข็งออกมาปล่อยให้น้ าแข็ง
ละลายล้างวุน้ ด้วยน้ าเย็น ทิ้งให้สะเด็ดน้ าแล้วจึงผ่านไปยังขั้นตอนการอบแห้งและบดเป็ นผง
ต่ อ ไป เมื่ อ เราจะท าวุ น้ กิ น ก็ น าวุ น้ ผงส าเร็ จ รู ป ต้ม ใส่ น้ า น้ า ตาลแล้วทิ้ ง ไว้ใ ห้ วุ น้ แข็ ง ตัว
อาจมีคนสงสัยต่ออีกว่า แล้ววุน้ เส้นล่ะทามาจากอะไร ?คาตอบคือ วุน้ เส้นทามาจากถัว่ เขียว การ
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ผลิตวุน้ เส้นในประเทศไทยเริ่ มมีข้ ึนเมื่อ 40 ปี ที่แล้วนี่ เอง เดิ มทีเรายังผลิ ตวุน้ เส้นได้คุณภาพไม่ดี
นัก ต้องส่ งเข้ามาจากจีน จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2520 วุน้ เส้นที่ผลิตในประเทศจึงเริ่ มมีคุณภาพดีข้ ึน

