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ความแตกต่ างของขนาดเมล็ดต่ อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และปริมาณ
สารอาหารในเมล็ดถั่วหรั่ง
Seed Size Differentiation on Seed Quality and Nutrient Content
in Bambara Groundnut Grain
นันทิยา พนมจันทร์ 1*, เพ็ญพักตร์ เพ็ชรเพ็ง1 และ จตุพร ไกรถาวร1
Nantiya Panomjan1*, Penphak Phetpheng1 and Jathuporn Kritavorn1
บทคัดย่ อ: ถัว่ หรั่งเป็ นพืชปลูกแซมสวนยางในภาคใต้ บริโภคในรูปถัว่ ต้ มซึง่ มีปริมาณโปรตีนสูงแต่ไขมันต�ำ่ การ
เจริ ญเติบโตของฝักถัว่ หรั่งเกิดไม่พร้ อมกันขนาดเมล็ดจึงต่างกัน การทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
ขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการในถัว่ หรั่งพันธุ์สงขลา 1 โดยคัดแยกขนาดเมล็ด
ด้ วยตะแกรงร่อนตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเมล็ด (f) คือ เมล็ดขนาดกลาง (f ระหว่าง 16-24 มม.)
และขนาดใหญ่ (f มากกว่า 24 มม.) การทดลองที่ 1: ศึกษาผลของขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่ง
พบว่าเมล็ดถัว่ หรั่งขนาดกลางมีคณ
ุ ภาพเมล็ดพันธุ์สงู กว่าเมล็ดขนาดใหญ่ เมล็ดขนาดกลางมีเปอร์ เซ็นต์การ
งอก ความเร็ วในการงอก และค่าการน�ำไฟฟ้าของน� ้ำที่รั่วไหลออกจากเมล็ด เท่ากับ 95.3 %, 23.6 ต้ นต่อวัน
และ 38.7 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร/กรัมเมล็ด ตามล�ำดับ และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเมล็ดขนาดใหญ่เท่ากับ
78.7 %, 19.5 ต้ นต่อวัน, 72.3 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร/กรัมเมล็ด ตามล�ำดับ การทดลองที่ 2: ศึกษาผลของ
ขนาดเมล็ดต่อคุณค่าทางโภชนาการในเมล็ดถัว่ หรั่งแห้ งและงอก พบว่าปริ มาณโปรตีนเพิ่มขึ ้นเมื่อเมล็ดเกิด
กระบวนการงอก เมล็ดงอกจากเมล็ดขนาดกลางมีโปรตีนสูงสุด (19.5 %) เมล็ดแห้ งขนาดใหญ่มีไขมันสูงสุด
(10.2 %) และลดลงเท่ากับ 8.3 % ในเมล็ดงอก ถัว่ หรั่งงอกจากเมล็ดขนาดใหญ่มีเยื่อใยและอมิโลสเพิ่มขึ ้น
เท่ากับ 4.0 % และ 6.6 % ตามล�ำดับ ดังนันควรเลื
้
อกถัว่ หรั่งเมล็ดขนาดใหญ่เพื่อบริ โภคทังรู้ ปเมล็ดสดและ
เมล็ดงอก ส่วนเมล็ดขนาดกลางคัดไว้ เป็ นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ถัว่ หรั่ง ขนาดเมล็ด คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปริ มาณสารอาหาร
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ABSTRACT: Bambara groundnut is intercropping between rows of rubber in southern Thailand.
Boiled beans consumption associated with high protein content, but low-fat content. Bambara
groundnut pods do not produce simultaneous pod growth, resulting in different harvest sizes. This
experiment was to study the influence of seed size on seed quality and nutritional value in Songkhla
1 variety. Seed separated size using sieve separator was two size including medium (f 16-24 mm)
and large (f > 24mm). Experiment 1: Study on the influence of seed size on seed quality, the medium
seed had higher seed quality than large seed. The result shows that the medium seed has the standard
germination percentage, speed of germination and electrical conductivity of seed leakage were 95.3
%, 23.6 plants/day and 38.7 µS/cm/g. seed, respectively, while large seed was 78.7 %, 19.5 plants/
day, 72.3 µS/cm/g. seed, respectively. Experiment 2: Study on the influence of seed size on nutritional
value in dried and germinated seed. There is found that the medium germinated seeds had the highest
protein content (19.5 %). The fat content of large dried seed was 10.2 % and decrease to 8.3 % for
seed germinated. The large seed germinated, fiber content and amylose content increased by 4.0 %
and 6.6 %, respectively. Therefore, the farmer should be grading the largest seed size for edible grain
both fresh and germinated seed while the medium seed size for planting.
Keywords: Bambara Groundnut, Seed Size, Seed Quality, Nutrient Content

บทน�ำ
ถัว่ หรั่ง (Vigna subterranea (L.) Verdc.)
เป็ น พื ช ตระกูล ถั่ว ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส� ำ คัญ ในระบบการ
ผลิตพืชของเกษตรกรทางภาคใต้ ของประเทศไทย
ส่ ว นมากนิ ย มปลู ก ถั่ ว หรั่ ง เป็ นพื ช แซมในสวน
ยางพารา มะพร้ าว หรื อพืชอื่นๆ ช่วงระยะแรกของ
การปลูกพืช ซึง่ มีพื ้นที่วา่ งระหว่างแถวหรื อต้ น ถัว่
หรั่งเป็ นพืชทนต่อสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมได้ ดี
เช่น ทนร้ อน ทนแล้ ง ทนดินที่มีความเป็ นกรด-ด่างที่
ต�่ำถึงระดับ 4-4.5 และเจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพดิน
ทรายจัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ดังนันถั
้ ว่ หรั่งจึง
เป็ น พื ช ที่ เ หมาะสมต่ อ ระบบการผลิ ต พื ช ตามวิ ถี
วัฒนธรรมการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองที่มีการใช้
ปั จจัยการผลิตในระดับต�ำ่ ปั จจุบนั เมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่ง
มีราคาแพงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท (วินยั , 2553)
จึงต้ องใช้ เมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อให้ ได้
ผลิตสูงสุด ควรเลือกใช้ เมล็ดพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงส่ง
ผลให้ ความงอกในแปลงสูง ต้ นกล้ างอกสม�ำ่ เสมอ
และผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี (Ilieva et al., 2013)
เมล็ ด ขนาดใหญ่ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอก ความ
แข็งแรง และให้ ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดขนาดเล็ก
(Bharathi, 2010) โดยเมล็ดขนาดใหญ่มีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตในช่วงแรกของต้ นกล้ าสูงมากกว่าเมล็ด
ขนาดเล็ก (Thant et al., 2017) แต่เมล็ดขนาดเล็กมี
การงอกของต้ นกล้ าสม�่ำเสมอและต้ นกล้ าตังตั
้ วได้
เร็วมากกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ (Rastegar and Kandi,

2011) ต้ นกล้ าที่เกิดจากเมล็ดใหญ่มีใบมากกว่าต้ น
กล้ าที่ เ กิ ด จากเมล็ ด ขนาดกลางและขนาดเล็ ก
เท่ากับ 1.5 และ 2 เท่า ตามล�ำดับ (Kolawole et al.,
2011) และส�ำหรับเมล็ดพันธุ์ควรใช้ เมล็ดที่มีขนาด
เล็กกว่าส�ำหรับท�ำพันธุ์และใช้ เมล็ดขนาดกลางหรื อ
ใหญ่ส�ำหรับจ�ำหน่าย (Ambika et al., 2014; Thant
et al., 2017)
ถั่วหรั่งมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาของ
ฝักไม่พร้ อมกัน น� ้ำหนัก 100 เมล็ด อยูร่ ะหว่าง 2733 กรัม และผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 8-14 กรัม/ต้ น (วิชยั
และคณะ, 2550) ถัว่ หรั่งเป็ นพืชที่มีคณ
ุ ค่าทาง
อาหารสูง เมล็ดถัว่ หรั่งแห้ งมีโปรตีน 18-20 % (โดย
เฉพาะมีไลซีนสูง) ไขมัน 6-7 % และคาร์ โบไฮเดรท
55-72 % (Brough et al., 1993) ขนาดเมล็ดต่างกัน
ส่ง ผลให้ ป ริ ม าณธาตุอ าหารในเมล็ด ต่า งกัน ด้ ว ย
โดยพบว่าปริ มาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตส
เซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมในเมล็ด
ขนาดใหญ่ มี ป ริ ม าณมากกว่ า เมล็ ด ขนาดเล็ ก
(Kolawole et al., 2011; Nik et al., 2011) แต่จลุ
ธาตุพวกทองแดง แมงกานีส และสังกะสีในเมล็ด
ขนาดเล็กมีปริ มาณมากกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ (Nik
et al., 2011) ปริ มาณสารอาหารในเมล็ดถัว่ หรั่งเพิ่ม
ขึ ้นเมื่อเกิดกระบวนการงอก Khampang et al.
(2009) รายงานว่าถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว และถัว่ แดง
หลังจากผ่านกระบวนการงอกโดยแช่น� ้ำ 6 ชัว่ โมง มี
ปริ มาณสารอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ วิตามิ
นบี 1 ซึง่ ช่วยเพิ่มการเผาผลาญคาร์ ไฮเดรต และสาร
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Gamma amino butyric acid (GABA) ช่วยป้องกัน
โรคความดันสูง นอกจากนี ้ นฤบดี และคณะ (2558)
ยังพบว่าถัว่ หรั่งงอกมีปริ มาณโปรตีน และไขมันลด
ลง ในขณะที่ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต และสาร GABA
เพิ่มขึ ้นห้ าเท่าหลังการงอก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ
ในการอบด้ วย
แม้ ว่าถั่วหรั่ งจะเป็ นพืชที่ช่วยเสริ มความ
มัน่ คงด้ านอาหารและเศรษฐกิจระดับครัวเรื อนที่มี
คุณสมบัติพิเศษและมีศกั ยภาพสูง แต่การศึกษา
วิจยั เกี่ยวกับถัว่ หรั่งยังมีน้อยทังในประเทศไทยและ
้
ต่างประเทศ เนื่องด้ วยไม่ใช่พืชเศรษฐกิจที่มีสถิติ
การเพาะปลูกและมีมลู ค่าเชิงพาณิชย์อย่างเด่นชัด
(Massawe et al., 2003) ผลผลิตทัว่ โลกต่อปี
ประมาณ 330,000 ล้ านตัน โดยผลิตที่ประเทศอัฟ
ริ กาตะวันตกประมาณ 45 ถึง 50% (PROTA, 2006;
Alhassan and Egbe, 2013). ในสภาวะที่ภมู ิ
อากาศโลกและสภาพพื ้นที่เพาะปลูกก�ำลังเปลี่ยน
ไปส่งผลให้ ผลผลิตของพืชอาหารหลักลดลง ถัว่ หรั่ง
จึง เป็ น อี ก พื ช หนึ่ง ที่ น่ า จะมี ศัก ยภาพในการแก้ ไ ข
สภาวะการขาดแคลนอาหารของประชากรโลกได้
จึงน�ำสู่การศึกษาผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และคุณค่าทางโภชนาการใน
เมล็ดถัว่ หรั่ง พันธุ์สงขลา 1 ซึง่ จะส่งผลให้ ทราบ
แนวทางการใช้ เมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิ ดประโยชน์ สูงสุด รวมทัง้ หาแนวทางการเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการบางประการในถัว่ หรั่งให้ มาก
ขึ น้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ได้ แนวทางการใช้ ประโยชน์
ถั่ ว หรั่งให้ มากขึ ้น แนวทางการเพิ่มรายได้ เสริ มให้
แก่เกษตรกร เพิ่มแหล่งอาหารแก่ชมุ ชน รวมทังการ
้
อนุรักษ์ พันธุ์พืชท้ องถิ่ นให้ คงอยู่ และเกิ ดการใช้
ประโยชน์ตอ่ ยอดต่อไปในอนาคต
วิธีการศึกษา
การทดลองนี ้ใช้ เมล็ดถัว่ หรั่งพันธุ์สงขลา 1
เพาะปลูกปี 2559 โดยเริ่ มปลูกเดือนมิถนุ ายน ใช้
ระยะปลูกระหว่างแถว60 เซนติเมตร ระหว่างหลุม
60 เซนติเมตร หยอด 2 เมล็ดต่อหลุม ปลูกลึก
ประมาณ 1 นิ ้ว พูนโคนถัว่ หรั่งหลังงอก 21 วัน ใส่ปยุ๋
รองก้ นหลุมด้ วยมูลวัว 160 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ ย
เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ น� ้ำทุก
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14 วัน ไม่มีการใช้ สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และเก็บ
เกี่ยวหลังปลูก 130 วัน จากแปลงเกษตรกร อ�ำเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส น�ำมาทดสอบที่ห้อง
ปฏิบตั กิ ารสาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยการผึ่ ง แดดเพื่ อ ลดความชื น้ ภายในเมล็ ด ให้
เหลือประมาณ 20 % และกะเทาะเปลือกเมล็ดแห้ ง
ออก แล้ วน�ำไปคัดขนาดเมล็ดตามแผนการทดลอง
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 การทดลองดังนี ้
การทดลองที่ 1: ศึกษาผลของขนาดเมล็ดต่ อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถ่ วั หรั่ ง
1.1 การเตรี ยมตัวอย่ าง
น�ำเมล็ดถัว่ หรั่งที่ลดความชื ้นแล้ วมาแบ่ง
ตัวอย่างด้ วยเครื่ อง conical divider ออกเป็ น 4 ซ� ้ำ
และท�ำการคัดแยกขนาดเมล็ดด้ วยวิธีการจ� ำแนก
ตามขนาดเมล็ด และน� ้ำหนักเมล็ด ดังนี ้
1.1.1 การจ� ำแนกตามขนาดเมล็ด น� ำ
เมล็ดถัว่ หรั่งตัวอย่างมาคัดขนาดเมล็ดโดยใช้ เครื่ อง
คัดแยกด้ วยตะแกรงและแรงลม
(air-screen
cleaner) มีตะแกรงร่อนเป็ นช่องกลมขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางตามขนาดของเมล็ด จ�ำนวน 2 ชัน้ คือ ชัน้
ที่ ห นึ่ ง เป็ นตะแกรงร่ อ นเมล็ ด ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง (f) ของช่องกลมเท่ากับ 24 มิลลิเมตร ใช้
ส�ำหรับแยกเมล็ดขนาดกลาง (f ระหว่าง 16-24
มิลลิเมตร) และขนาดใหญ่ (f มากกว่า 24
มิลลิเมตร) ออกจากกัน และชันที
้ ่สองเป็ นตะแกรง
ร่ อนเมล็ดที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของช่องกลม
เท่ากับ 16 มิลลิเมตร ใช้ ส�ำหรับแยกเมล็ดขนาดเล็ก
(f น้ อยกว่า 16 มิลลิเมตร) หลังจากการคัดแยก
ด้ วยเครื่ องคัดแยกด้ วยตะแกรงและแรงลม สามารถ
แบ่งขนาดเมล็ดถัว่ หรั่งพันธุ์สงขลา 1 ได้ เป็ น 2
ขนาด คือ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
1.1.2 การจ�ำแนกโดยน� ้ำหนักเมล็ด หลัง
จากแยกขนาดเมล็ดด้ วยเครื่ องแยกเมล็ดด้ วยเครื่ อง
คัดแยกด้ วยตะแกรงและแรงลม
(air-screen
cleaner) ได้ เมล็ด 2 ขนาด คือ เมล็ดขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ น�ำเมล็ดทัง้ 2 ขนาดชัง่ น� ้ำหนักด้ วย
เครื่ องทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง และนับจ�ำนวนเมล็ด
ทังหมด
้
เพื่อค�ำนวณหาน� ้ำหนักเฉลี่ยต่อเมล็ด
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1.2 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely
Randomized Design) มี 2 สิง่ ทดลอง ซึง่ แต่ละสิง่
ทดลองท�ำจ�ำนวน 4 ซ� ้ำ โดยแบ่งการทดลองดังนี ้
สิง่ ทดลองที่ 1: เมล็ดขนาดใหญ่ (f > 24 มม.)
สิง่ ทดลองที่ 2: เมล็ดขนาดกลาง (f 16-24 มม.)
1.3 การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
1.3.1 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์
ท�ำการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่งด้ วย
วิธีการเพาะความงอกมาตรฐานของ ISTA (ISTA,
2017) วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยกระดาษเพาะ
โดยวิธี BP (between paper) เป็ นการเพาะเมล็ด
พันธุ์ในม้ วนกระดาษเพาะจ�ำนวน 50 เมล็ดต่อม้ วน
จ�ำนวน 4 ซ� ้ำ วางม้ วนกระดาษไว้ ในแนวตัง้ ในตู้ที่
ควบคุมอุณหภูมิสลับ 20-30 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 8-16 ชัว่ โมงต่อวัน สลับกันไปตลอดเวลาการ
เพาะ ตามกฎของการทดสอบคุณภาพของเมล็ด

พันธุ์ การตรวจนับความงอกท�ำ 2 ครัง้ คือ การตรวจ
นับครัง้ แรก ท�ำการตรวจนับหลังจากวันที่เพาะ 5 วัน
โดยตรวจนับเฉพาะต้ นกล้ าที่ปกติ และสมบูรณ์
เท่านัน้ ส่วนการตรวจนับครัง้ สุดท้ าย ท�ำการตรวจ
นับหลังจากวันที่เพาะ 10 วัน โดยการตรวจนับ
จ�ำนวนต้ นกล้ าปกติ ต้ นกล้ าผิดปกติ เมล็ดแข็ง
เมล็ดพันธุ์ที่ดดู น� ้ำแต่ไม่งอก เมล็ดพันธุ์เป็ นโรค และ
เมล็ดพันธุ์ที่ตาย (ISTA, 2017)
1.3.2 การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์ ท�ำการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถวั่
หรั่งโดยวัดจากค่าความเร็ วในการงอก ค่าการน�ำ
ไฟฟ้า และการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ ตามวิธีการดังนี ้
1) ความเร็ วในการงอก เพาะเมล็ดพันธุ์
เช่นเดียวกันกับการทดสอบความงอกมาตรฐาน ใช้
เมล็ดพันธุ์จ�ำนวน 50 เมล็ดต่อม้ วน จ�ำนวน 4 ซ� ้ำ
ประเมินความงอกทุกวัน จากวันประเมินผลความ
งอกครัง้ แรกเมื่ออายุ 5 วัน จนถึงครัง้ สุดท้ ายเมื่อ
อายุ 10 วัน นับจ�ำนวนต้นกล้าปกติทงี่ อกในแต่ละวัน
น�ำไปค�ำนวณความเร็ วในการงอก (ISTA, 2017)

โดยใช้ สตู ร ความเร็ วในการงอก = ผลรวมของ [จ�ำนวนต้ นกล้ าปกติในแต่ละวันที่ตรวจนับ]
				
จ�ำนวนวันหลังเพาะที่ตรวจนับ

2) การวัดค่าการน�ำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหล
ออกจากเมล็ด ทดสอบโดยชัง่ น� ้ำหนักเมล็ดจ�ำนวน
25 เมล็ดต่อซ� ้ำ บันทึกผลน� ้ำหนัก 25 เมล็ด แล้ วเติม
น� ้ำที่ไม่มีประจุไฟฟ้า (Deionized water) ปริ มาณ
75 มิลลิลติ ร เขย่าให้ เข้ ากันปิ ดปากบีกเกอร์ ด้วย
แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ หลังจากนันน�
้ ำบีกเกอร์ วาง
ในตู้เพาะที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 24
ชัว่ โมง จากนันน�
้ ำสารละลายที่แช่เมล็ดพันธุ์วดั ค่า
การน�ำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหลออกจากเมล็ดโดยใช้
เครื่ อง Electrical conductivity meter (EC-meter)
อ่านผลเป็ นหน่วยไมโครซีเมนต่อเซนติเมตรต่อกรัม
เมล็ด (mS/cm/g.seed) (ISTA, 2017)
3) การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ ทดสอบโดยน�ำ
เมล็ดพันธุ์ 200 เมล็ด ใส่ตะแกรงส�ำหรับเร่งอายุน�ำ
ไปวางไว้ ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ให้ เมล็ดอยูเ่ หนือ
ระดับน� ้ำ คลุมด้ วยกระดาษเพื่อป้องกันน� ้ำหยดลง
บนเมล็ดพันธุ์ ที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 60 ชัว่ โมง และที่อณ
ุ หภูมิ 41 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 96 ชัว่ โมง (ISTA, 2017) หลังจากการเร่ง
อายุ น�ำเมล็ดพันธุ์มาทดสอบความงอกมาตรฐาน
(ISTA, 2017)

การทดลองที่ 2: ศึกษาผลของขนาดเมล็ดต่ อ
คุณค่ าทางโภชนาการในถั่วหรั่ งเมล็ดแห้ ง และ
ถั่วหรั่ งงอก
2.1 การเตรี ยมตัวอย่ าง
เมล็ ด ถั่ ว หรั่ ง ที่ ผ่ า นการคั ด ขนาดด้ วย
ตะแกรงร่อนจากเมล็ดตัวอย่าง สามารถคัดขนาด
จ�ำแนกออกได้ 2 กลุม่ คือ ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ จากนันน�
้ ำเมล็ดไปเพาะให้ เกิดการงอกโดยน�ำ
เมล็ดตัวอย่างแช่น� ้ำที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 72
ชัว่ โมง และเปลี่ยนน� ้ำทุก ๆ 12 ชัว่ โมง น�ำเมล็ดถัว่
มาบ่มในกล่องอับอากาศเป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง และ
เปิ ดกล่องทุก ๆ 24 ชัว่ โมง หลังจากนันน�
้ ำตัวอย่าง
เมล็ดไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (นฤบดี
และคณะ, 2558)
2.2 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in
CRD (Completely Randomized Design) การ
ทดลองนีต้ ้ องการทราบผลของขนาดเมล็ดร่ วมกับ
ลักษณะของเมล็ดต่อคุณค่าทางโภชนาการในเมล็ด
ถัว่ หรั่ง ซึง่ มี 2 ปั จจัยดังนี ้
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ปั จจัยที่ A คือ ขนาดเมล็ด ได้ แก่
				
ปั จจัยที่ B คือ ลักษณะเมล็ด ได้ แก่
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A1 (เมล็ดขนาดใหญ่, f > 24 มิลลิเมตร) และ
A2 (เมล็ดขนาดกลาง, f 16-24 มิลลิเมตร)
B1 (เมล็ดถัว่ หรั่งแห้ ง, Dried Bambara Groundnut: DBG) และ
B2 (เมล็ดถัว่ หรั่งงอก, Germinated Bambara Groundnut: GBG)

2.3 การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการในเมล็ด และการไตเตรท (AOAC, 2016) สูตรการค�ำนวณ
ถั่วหรั่ ง
หาปริ มาณโปรตีนจากแป้งบดละเอียดของเมล็ดถัว่
2.3.1 การวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน หรั่ ง แห้ งและงอกที่ ผ่ า นการอบลดความชื น้ ที่
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทดสอบตาม Kjeldahl method อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 48 ชัว่ โมง
มีขนตอนหลั
ั้
ก 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ การย่อย การกลัน่
(ISTA, 2017)
ปริ มาณไนโตรเจนคิดเป็ นร้ อยละโดยน� ้ำหนัก = ((A-B) x N x 1.4007 x 100)/(Weight of sample (mg))
ปริ มาณโปรตีนคิดเป็ นร้ อยละ
= ปริ มาณไนโตรเจน (ร้ อยละ) x F
เมื่อ				
A
= ปริ มาตรกรดที่ใช้ ไตเตรทกับตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)
				
B
= ปริ มาณกรดที่ใช้ ไตเตรทกับ blank (มิลลิลติ ร)
				
N
= ความเข้ มข้ นของกรดเกลือ (นอร์ มลั )
				
F
= แฟกเตอร์
		
Weight of sample (mg) = น� ้ำหนักของตัวอย่างเริ่ มต้ น (มิลลิกรัม)
2.3.2 การวิเคราะห์ หาปริ มาณไขมัน 2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ตามแผนการทดลอง
วิเคราะห์ด้วยวิธีซอคเลต (Soxhlet) เป็ นวิธีการสกัด
โดยตรงด้ วยตัวท�ำลายอินทรี ย์ที่ไม่มีขัว้ ในการ ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน
วิเคราะห์ใช้ ตวั อย่างแป้งถัว่ หรั่งเท่ากับ 3 กรัมต่อซ� ้ำ (analysis of variance, ANOVA) เปรี ยบเทียบ
Least
จ�ำนวน 2 ซ� ้ำ เติมปิ โตรเลียมอีเทอร์ 250 มิลลิลติ ร ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี
Significant Difference (LSD) และความแปรปรวน
ใช้ เวลาในการสกัดประมาณ 8-16 ชัว่ โมง จากนัน้
ก�ำจัดตัวท�ำละลายออกให้ หมด ชัง่ ปริ มาณไขมันที่ ของตัวอย่างด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%
CV) ใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรูป Statistix 8 (Statistix 8.0
สกัดได้ และบันทึกผล (AOAC, 2016)
2.3.3 การวิเคราะห์ หาปริ มาณเยื่อใย software, Analytical Software, Tallahassee, FL,
วิเคราะห์โดยใช้ วิธี Proximate Analysis ชัง่ ตัวอย่าง USA)
ที่ผา่ นการสกัดไขมันมาแล้ ว 3 กรัมต่อซ� ้ำ จ�ำนวน 2
ผลการศึกษา
ซ� ้ำต่อตัวอย่างเติมกรดซัลฟิ วริ ก 200 มิลลิลติ ร ต้ ม
ให้ เดือดนาน 30 นาที หลังจากนันกรองด้
้
วย
กระดาษกรองและถ่ายกากลงบีกเกอร์ เติมโซเดีย 1. ผลของขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถ่ วั หรั่ง
1.1 ขนาดเมล็ดพันธุ์ จากตัวอย่างเมล็ดถัว่
มไฮดรอกไซด์ 200 มิลลิลติ ร ต้ มให้ เดือดนาน 30
้
าคัดแยกเมล็ดได้ 2 ขนาด คือ
นาที กรองด้ วยกระดาษกรองและน�ำกระดาษกรอง หรั่งทังหมดพบว่
พร้ อมกากใส่ ล งในถ้ วยกระเบื อ้ งเคลื อ บไปอบที่ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เมล็ดขนาดกลางมี
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 3 ชัว่ โมง แล้ วน�ำ จ�ำนวนเมล็ดมากกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ โดยเมล็ด
ไปเผาต่อที่ 550-600 องศาเซลเซียส ชัง่ น� ้ำหนักเถ้ า ขนาดกลางมีจ�ำนวน 52 % และเมล็ดขนาดใหญ่มี
จ�ำนวน 48 % น� ้ำหนักเมล็ดถัว่ หรั่งเฉลี่ยขนาดกลาง
ที่ได้ และบันทึกผล (AOAC, 2016)
2.3.4 การวิเคราะห์ หาปริ มาณอมิโลส เท่ากับ 0.5 กรัม และขนาดใหญ่เท่ากับ 0.7 กรัม
วิเคราะห์หาปริ มาณอมิโลสโดยวัดจากสีที่เกิดจาก (Table 1)
การท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ร ะหว่า งแป้ง และสารละลาย
ไอโอดีน โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงทีช่ ว่ งความยาวคลืน่
620 นาโนเมตร และบันทึกผล (AOAC, 2016)
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Table 1 Seed number and average seed weight by separated size using sieve separator by the
diameter of sieve hole
Seed size
Small (f < 16 mm)
Medium (f 16-24 mm)
Large (f > 24 mm)

Seed number (%)
52
48

1.2 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ ขนาดเมล็ด
ของพัน ธุ์ ถั่ว หรั่ ง ที่ ต่ า งกัน ส่ง ผลให้ ค วามงอกของ
เมล็ดพันธุ์แตกต่างกันด้ วย พบว่าเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่ง
ขนาดกลางมีความงอกเท่ากับ 95.3 % ซึง่ สูงกว่า
เมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ งขนาดใหญ่ ที่มีความงอกเท่ากับ
78.7 % อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (Table 2)
1.3 ความเร็ วในการงอก ขนาดเมล็ดพันธุ์
ถั่วหรั่ งที่ ต่างกันส่งผลให้ ความเร็ วในการงอกของ
เมล็ดแตกต่างกันด้ วย พบว่าเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่งขนาด
กลางมีความเร็วในการงอกเท่ากับ 23.6 ต้ นต่อวัน
ซึง่ สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่งขนาดใหญ่มีความเร็ วใน
การงอกเท่ากับ 19.5 ต้ นต่อวัน อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่ง
ทางสถิติ (Table 2)

Average seed weight (g)
0.5
0.7

1.4 ค่าการน�ำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหลออก
จากเมล็ด ขนาดเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่งที่ตา่ งกันส่งผลให้
ค่าการน�ำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหลออกจากเมล็ดแตก
ต่างกันด้ วย พบว่าเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่งขนาดกลางมีคา่
การน�ำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเท่ากับ
38.7 mS/cm/g.seed ซึง่ ต�่ำกว่าเมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่ง
ขนาดใหญ่ มีค่าการน�ำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหลออก
จากเมล็ดเท่ากับ 72.3 mS/cm/g.seed อย่างมีนยั
ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ ค่าการน�ำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหล
ออกจากเมล็ดที่วดั ได้ คือค่าของประจุที่เกิดจากการ
รั่วไหลของสารอาหารภายในเมล็ด ซึง่ หมายความ
ว่ า เมล็ ด พัน ธุ์ ถั่ว หรั่ ง ขนาดกลางมี ค วามแข็ ง แรง
มากกว่า และมีการเสื่อมของเมล็ดน้ อยกว่าเมล็ด
พันธุ์ถวั่ หรั่งขนาดใหญ่ (Table 2)

Table 2 Seed quality of Songkhla 1 variety with different size
Seed size Germination (%) Speed of germination
Electrical conductivity of seed
(plants/day)
leakage (m
Medium
95.3 a
23.6 a
38.7 b
b
b
Large
78.7
19.5
75.3 a
Mean
87.0
21.5
57.0
F-test
*
**
**
% CV
5.3
4.9
17.1
Means in the same column with different letters are significantly different at P < 0.05 by LSD
*, **
= significantly different at P < 0.05and P < 0.01, respectively.
2. ผลของขนาดเมล็ดต่ อคุณค่ าทางโภชนาการ
ในถั่วหรั่ งเมล็ดแห้ งและถั่วหรั่ งงอก
2.1 ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณโปรตีนเฉลี่ย
ในเมล็ดถัว่ หรั่งมีคา่ เท่ากับ 17.8 % พบว่าปริ มาณ
โปรตีนในเมล็ดถัว่ หรั่งงอก (ขนาดใหญ่เท่ากับ 18.3
% และ ขนาดกลางเท่ากับ 19.5 %) สูงกว่าในเมล็ด
ถัว่ หรั่งแห้ ง (ขนาดใหญ่เท่ากับ 16.5 % และ ขนาด

กลางเท่ากับ 17.0 %) ปริ มาณโปรตีนในเมล็ดไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างเมล็ดขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ แต่ปริ มาณโปรตีนระหว่างเมล็ดถัว่
หรั่ ง แห้ ง และงอกมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย
ส�ำคัญทางสถิติ โดยปริ มาณโปรตีนในเมล็ดถัว่ หรั่งง
อกเท่ากับ 18.9 % สูงกว่าในเมล็ดถัว่ หรั่งแห้ ง ซึง่
เท่ากับ 16.7 % (Table 3)
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2.2 ปริ มาณไขมัน ปริ มาณไขมันเฉลี่ยใน
เมล็ดถัว่ หรั่งมีคา่ เท่ากับ 9.3 % โดยพบว่าปริ มาณ
ไขมันในเมล็ดถัว่ หรั่งเมล็ดแห้ งขนาดใหญ่มีปริ มาณ
ไขมันสูงสุดเท่ากับ 10.2% รองลงมาคือถัว่ หรั่งเมล็ด
แห้ งขนาดกลาง และเมล็ดถัว่ หรั่งงอกขนาดใหญ่
เท่ากับ 9.8 % และ 8.8 % ตามล�ำดับ ส่วนเมล็ดถัว่
หรั่งงอกขนาดกลางมีปริ มาณไขมันต�่ำที่สดุ เท่ากับ
8.3 % มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(Table 3)
2.3 ปริ มาณเยื่อใย ปริ มาณเยื่อใยเฉลี่ยใน
เมล็ดถัว่ หรั่งมีคา่ เท่ากับ 2.0% ปริ มาณเยื่อใยใน
เมล็ดถัว่ หรั่งที่ขนาดต่างกันจะมีปริ มาณเยื่อใยแตก
ต่างกันทางสถิต เมล็ดขนาดใหญ่มีปริ มาณเยื่อใย
มากกว่าเมล็ดขนาดกลางเท่ากับ 0.6% และพบว่า
เมล็ด ถั่ว หรั่ ง งอกมี ป ริ ม าณเยื่ อ ใยสูง กว่า เมล็ด ถั่ว
หรั่งแห้ งเท่ากับ 2.8% แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิ ติ (P < 0.01) และยังพบอิทธิ พลร่ วมระหว่าง
ขนาดเมล็ดและลักษณะเมล็ดส่งผลให้ ปริมาณเยือ่ ใย
ในถั่วหรั่ งแตกต่างกันทางสถิ ติด้วย โดยพบว่า
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ปริ มาณเยื่อใยในเมล็ดถั่วหรั่ งงอก (ขนาดใหญ่
เท่ากับ 4.0 % และ ขนาดกลางเท่ากับ 2.7 %) สูง
กว่าในเมล็ดถัว่ หรั่งแห้ ง (ขนาดใหญ่เท่ากับ 0.6 %
และ ขนาดกลางเท่ากับ 0.6 %) เมล็ดถัว่ หรั่งงอก
ขนาดใหญ่มีปริ มาณเยื่อใยสูงสุดและมากกว่าเมล็ด
ถั่วหรั่ งแห้ งทัง้ สองขนาดประมาณ 7 เท่า ส่วน
ปริ มาณเยื่ อใยในเมล็ดถั่วหรั่ งแห้ งทัง้ ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
(Table 3)
2.4 ปริ มาณอมิโลส ปริ มาณอมิโลสเฉลี่ย
ในเมล็ดถัว่ หรั่งมีคา่ เท่ากับ 4.4 % พบว่าปริ มาณ
อมิโลสในถั่วหรั่ งมีความแตกต่างกันทางสถิ ติโดย
เกิดจากอิทธิพลของขนาดเมล็ด ลักษณะเมล็ด และ
อิทธิพบร่วมระหว่างสองปั จจัย เมล็ดขนาดกลางมี
ปริมาณอมิโลสสูงกว่าเมล็ดขนาดใหญ่เท่ากับ 0.7 %
ปริ มาณอมิโลสในเมล็ดถั่วหรั่งงอกสูงกว่าเมล็ดถั่ว
หรั่งแห้ ง 2.3 เท่า และเมล็ดถัว่ หรั่งงอกขนาดกลางมี
ปริ มาณอมิโลสสูงสุดเท่ากับ 6.6 % ซึง่ สูงกว่าใน
เมล็ดถัว่ หรั่งแห้ งขนาดใหญ่ถงึ 2.6 เท่า (Table 3)

Table 3 The chemical composition of dried (DBG) and germinated (GBG) seed in Bambara
groundnut with different seed size.
Factor
Characteristic
Protein (%) Fat (%) Fiber (%)
Amylose (%)
Size (A) Medium (M)
18.2
9.3
1.7 b
4.7 a
Large (L)
17.4
9.3
2.3 a
4.0 b
Seed (B) Dry (DBG)
16.7 b
10.0 a
0.6 b
2.6 b
Germinated (GBG)
18.9 a
8.6 b
3.4 a
6.1 a
A*B
M-DBG
17.0
9.8
0.6 c
2.8 c
b
M-GBG
19.5
8.8
2.7
6.6 a
L-DBG
16.5
10.2
0.6 c
2.5 d
L-GBG
18.3
8.3
4.0 a
5.6 b
Mean
17.8
9.3
2.0
4.4
% CV
A
2.7
4.6
11.2
1.7
B
1.6
4.4
5.1
3.5
F-test
A
ns
ns
*
**
B
**
**
**
**
A*B
ns
ns
**
*
Means in the same column with different letters are significantly different at P < 0.05 by LSD
*, ** = significantly different at P < 0.05 and P < 0.01, respectively.
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วิจารณ์ และสรุ ป
ผลของขนาดเมล็ดต่ อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถ่ วั หรั่ง
ในด้ านความงอกและความแข็งแรงของ
เมล็ดถัว่ หรั่งจากกอง (lot) เดียวกันที่มีขนาดต่างกัน
มีความงอกแตกต่างกัน โดยเมล็ดขนาดกลางมี
เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารงอกสู ง กว่ า เมล็ ด ขนาดใหญ่
เนื่ อ งจากเมล็ ด ขนาดกลางยัง เป็ น เมล็ ด ที่ เ จริ ญ
เติบโตไม่เต็มที่ ปริ มาณอมิโลสในเมล็ดขนาดกลาง
สูงกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ (Table 3) ซึง่ อมิโลสเป็ น
องค์ประกอบภายในของเมล็ดแป้งซึง่ จะสัมพันธ์กบั
ระยะการเจริ ญ เติ บ โตและการสั ง เคราะห์ แ ป้ ง
ส�ำหรั บสะสมภายในเมล็ด ส่งผลให้ มีแป้งและ
น� ้ำตาลในเมล็ดสูง (Tetlow and Emes, 2017) ส่วน
เมล็ดขนาดใหญ่เป็ นเมล็ดที่เจริ ญเติบโตเต็มที่แล้ ว
อาหารส่วนใหญ่เป็ นกรดไขมัน และโปรตีน มีแป้ง
และน� ้ำตาลต�่ำกว่าเมล็ดขนาดกลาง (Kolawole et
al., 2011) ถัว่ หรั่งเมล็ดขนาดกลางมีความแข็งแรง
สูงกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ พิจารณาจากดัชนีความเร็ ว
ในการงอกที่มากกว่าแสดงให้ เห็นว่าเมล็ดขนาดเล็ก
งอกได้ เร็ วกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ เนื่ องจากเมล็ด
ขนาดกลางมีความสม�่ำเสมอและความเร็ วในการ
งอกที่ สูง กว่ า เมล็ ด ขนาดใหญ่ ส่ ง ผลให้ โตได้ เ ร็ ว
(Rastegar and Kandi, 2011) ความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ที่ประเมินจากค่าการน�ำไฟฟ้าบ่งบอกได้
ว่าเมล็ดขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงน้ อยกว่า หรื อ
เมล็ดเกิดการเสื่อมสภาพมากกว่าเมล็ดขนาดกลาง
เนื่องจากเมล็ดขนาดใหญ่มีสารอาหารภายในเมล็ด
เกิ ด การรั่ ว ไหลออกมาท� ำ ให้ ค่า การน� ำ ไฟฟ้า ที่ วัด
จากน� ้ำแช่เมล็ดมีคา่ สูง (โชคชัย, 2533)
ดั ง นั น้ การคั ด ขนาดเมล็ ด พั น ธุ์ ก่ อ นน� ำ
เมล็ ด พัน ธุ์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น วิ ธี ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด
การน�ำเมล็ดพันธุ์ไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเมล็ดถัว่ หรั่งขนาดเล็กใช้ ส�ำหรับเป็ นเมล็ดพันธุ์
เนื่ องจากมีความงอกและความแข็งแรงสูง และมี
ประโยชน์ ต่ อ การก� ำ หนดอัต ราปลูก เพื่ อ ช่ ว ยลด
จ�ำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ปลูกส่งผลต่อการลดต้ นทุน
การผลิต ส่วนเมล็ด ถัว่ หรั่งขนาดใหญ่ควรใช้ ส�ำหรับ
จ� ำ หน่ า ยและน� ำ ไปแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ
เนื่องจากเมล็ดขนาดใหญ่ เป็ นดัชนีในการก� ำหนด
ราคาซื ้อขาย ประกอบกับมีน� ้ำหนักเมล็ดมากจึงส่ง
ผลจ�ำหน่ายได้ ในราคาสูงกว่าเมล็ดขนาดเล็ก

ผลของขนาดเมล็ดต่ อคุณค่ าทางโภชนาการใน
เมล็ดถั่วหรั่ งแห้ ง และถั่วหรั่ งงอก
จากผลของคุณภาพเมล็ดพันธุ์บ่งบอกว่า
เมล็ดขนาดใหญ่เหมาะส�ำหรับการน�ำไปบริ โภคและ
การแปรรูป จากผลการวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน
ในเมล็ ด ขนาดกลางสู ง กว่ า เมล็ ด ขนาดใหญ่
เนื่องจากการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาของเมล็ด
แป้งยังไม่สมบูรณ์ (Tetlow and Emes, 2017) ไข
มัน เยื่อใย และอมิโลส ช่วยยืนยันว่าเมล็ดขนาด
ใหญ่แนวโน้ มมีปริ มาณสารอาหารและธาตุอาหาร
สูงกว่าเมล็ดขนาดกลาง (Kolawole et al., 2011)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริ มาณไขมันที่สงู ที่สดุ ในเมล็ด
ถัว่ หรั่งแห้ งขนาดใหญ่ เนื่องจากเมล็ดมีการเจริ ญ
เติบโตเต็มที่ อาหารสะสมจึงถูกเปลี่ยนอยูใ่ นรูปของ
กรดไขมัน การบริ โภคเมล็ดแห้ งไม่วา่ จะเป็ นเมล็ด
ขนาดเล็ก หรื อขนาดใหญ่นนมี
ั ้ ปริ มาณโปรตีน เยื่อ
ใย และอมิโลส ไม่แตกต่างกัน แต่การใช้ ประโยชน์
ในลักษณะถั่วหรั่งงอกกลับท�ำให้ ปริ มาณไขมันลด
ลงในเมล็ดขนาดใหญ่ ปริ มาณไขมันลดลงหลังการ
งอกเนื่องจากไขมันถูกย่อยสลายด้ วยเอ็นไซม์ที่ถูก
กระตุ้นให้ เกิดขึ ้นในระหว่างกระบวนการงอก (Ito
and Ishikawa, 2004) ซึง่ สอดคล้ องกับการทดลอง
ของ นฤบดี และคณะ (2558) พบว่าปริ มาณไขมัน
ในถัว่ หรั่งเมล็ดแห้ งจะมีปริ มาณไขมันสูงกว่าเมล็ด
ถัว่ หรั่งงอกเท่ากับ 9.42 และ 9.36 % ตามล�ำดับ ผล
การวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณไขมัน ใกล้ เ คี ย งกั บ การ
ทดลองของ (ปิ ยรัตน์, 2548) พบว่าปริ มาณไขมันใน
แป้งถัว่ หรั่งเท่ากับ 7.90 %
ส่ว นถั่ว หรั่ ง งอกเมล็ด ขนาดกลางกลับ มี
ปริ มาณโปรตีนเพิ่มขึน้ เนื่ องจากเมื่อเมล็ดเกิ ด
กระบวนการงอกมีการย่อยสลายสารอาหารที่สะสม
ในเมล็ดไปใช้ ประโยชน์ส�ำหรับการเจริ ญเติบโตของ
ส่วนยอดและรากมากขึ ้นส่งผลให้ มีปริ มาณโปรตีน
และอมิโลสสูง (Khampang et al., 2009) เนื่องจาก
ในกระบวนการพัฒ นาของเมล็ ด เมื่ อ มี ก ารเจริ ญ
เติบโตของรากจะต้ องอาศัยพลังงานช่วยในการแบ่ง
เซลล์ ขยายขนาดของเซลล์ และการปลดปล่อย
สารละลายน� ำ้ ตาลออกจากรากโดยสะสมอยู่
บริ เวณหมวกรากเพื่อเป็ นอาหารส�ำหรับจุลินทรี ย์ที่
ท�ำหน้ าที่ย่อยสลายสารอาหารที่จ�ำเป็ นส�ำหรับพืช
ในดินให้ อยู่ในรู ปที่พืชสามารถน�ำไปใช้ ประโยชน์ได้
(ปิ ยรัตน์, 2548) แต่ในการทดลองของ นฤบดี และ
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คณะ (2558) ปริ มาณโปรตีนลดลงในเมล็ดถัว่ หรั่ง
งอก ทังนี
้ ้เนื่องจากตัวอย่างที่ท�ำการวิเคราะห์ไม่ได้ มี
การคัดแยกขนาดเมล็ดจึงอาจมีผลท�ำให้ ค่าเฉลี่ยที่
ได้ มี ค วามแปรปรวนจากขนาดเมล็ ด ตั ว อย่ า ง
ที่ท�ำการวิเคราะห์ จากงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้รายงาน
ว่าขนาดเมล็ดมีผลต่อปริ มาณธาตุอาหารที่สะสมใน
เมล็ดแตกต่างกัน (Kolawole et al., 2011; Nik et
al., 2011) เมล็ดถัว่ หรั่งงอกขนาดใหญ่มีปริ มาณ
เยื่อใยสูงสุด และถัว่ หรั่งเมล็ดแห้ งขนาดกลางมี
ปริมาณเยือ่ ใยต�ำ่ ทีส่ ดุ เนือ่ งจากเยือ่ ใยเป็นสารประกอบ
คาร์โบไฮเดรตทีย่ อ่ ยได้น้อยหรือย่อยไม่ได้ เมื่อน�ำไป
เพาะให้ เกิดการงอก ในเมล็ดถัว่ หรั่งงอกมีปริ มาณ
เยื่อใยสูงกว่าถัว่ หรั่งเมล็ดแห้ ง เนื่องจากเมล็ดถัว่ หรั่
งงอกมีการเจริ ญเติบโตของส่วนที่เป็ นยอดและราก
เกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นส่วนของเนื ้อเยื่อเจริ ญจึงมีปริ มาณ
เยื่อใยเพิ่มขึ ้นสูงกว่าเมล็ดแห้ งที่ไม่ผา่ นกระบวนการ
งอก สอดคล้ องกับการทดลองของก่อนหน้ านี ้ (นฤบดี
และคณะ, 2558) พบว่าปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตใน
เมล็ดถั่วหรั่งงอกมีปริ มาณสูงกว่าถั่วหรั่งเมล็ดแห้ ง
และมี ร ายงานว่ า ปริ ม าณเยื่ อ ใยในแป้ ง ถั่ว หรั่ ง มี
ปริ มาณอยูร่ ะหว่าง 2.54-2.60 % (ปิ ยรัตน์, 2548;
นฤบดี และคณะ, 2558) ในเมล็ดถัว่ หรั่งแห้ งขนาด
กลางมีปริ มาณอมิโลสต�่ำสุด แต่ในเมล็ดถัว่ หรั่งงอก
ขนาดใหญ่มีปริ มาณอมิโลสสูงสุด เนื่องจากเมื่อถัว่
หรั่งเกิดกระบวนการงอกจะเกิดกระบวนการพัฒนา
ของเมล็ดให้ มีการเจริ ญส่วนของรากออกมาซึง่ ต้ อง
อาศัยพลังงานช่วยส�ำหรับการแบ่งเซลล์ และขยาย
ขนาดของเซลล์ (Brough et al., 1993)
ดัง นัน้ ข้ อ มูล ทางโภชนาการของถั่ว หรั่ ง
สามารถช่ ว ยจ� ำ แนกแนวทางการน� ำ ถั่ว หรั่ ง ไปใช้
ประโยชน์ส�ำหรับการบริ โภคหรื อแปรรู ปได้ อย่างถูก
วัต ถุป ระสงค์ แ ละเกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ต่อ ร่ า งกาย
ส�ำหรับการบริ โภคทัว่ ไปใช้ เมล็ดถัว่ หรั่งแห้ งขนาดใด
ก็ได้ ให้ คณ
ุ ค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันมาก แต่
ส�ำหรั บผู้ที่ต้องการควบคุมไขมันควรเลือกบริ โภค
เมล็ดถัว่ หรั่งงอกขนาดใหญ่แทน การน�ำถัว่ หรั่งมา
เพาะให้ งอกท�ำให้ ถั่วหรั่ งมี ปริ มาณโปรตีนเพิ่มขึน้
แต่ไขมันลดลง ควรมีการศึกษาวิเคราะห์หาชนิด
ของโปรตีนที่ เพิ่มขึน้ และกรดไขมันที่ ลดลงว่าเป็ น
โปรตีนและไขมันประเภทใด เพื่อใช้ ส�ำหรั บเป็ น
ข้ อมูลส�ำหรั บการพัฒนาแนวทางการใช้ ประโยชน์
จากเมล็ด ถั่ว หรั่ ง ได้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้
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บริ โภคที่รักสุขภาพ ผู้บริ โภคที่ต้องการลดความอ้ วน
และอาหารเสริ มส�ำหรั บเด็กหรื อผู้สูงอายุ ดังนัน้
เมล็ดขนาดใหญ่ควรคัดแยกส�ำหรับขายเพื่อบริ โภค
เนื่องจากมีสารอาหารสูง ส่วนเมล็ดขนาดกลางคัด
ไว้ ส� ำ หรั บ ท� ำ เป็ น เมล็ ด พัน ธุ์ เ นื่ อ งจากมี คุณ ภาพ
เมล็ดพันธุ์สงู และเมล็ดถัว่ หรั่งงอกสามารถน�ำไป
บริ โภคและพัฒนาเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพต่อไป
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