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บทคัดย่อ
ถั่วขาว (Phaseolus vulgaris) มีองค์ประกอบ
ทางเคมีต่างๆที่เหมาะกับการนามาใช้ในผลิตภัณฑ์ ขนม
อบเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มีก ากใยอาหาร
สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ วิ ตามิ น และแร่ ธ าตุ ต่ า งๆ
นอกจากนี้ ถั่วขาวยังมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ มีสารฟา
ซิโ อลามีน (Phaseolamin) ซึ่ งสามารถยั บ ยั้งการ
ทางานของเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสที่ย่อยแป้ง จึงช่วยลด
พลังงานที่ได้จากการบริโภคแป้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมอบเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มพัฒนาคุณค่า
ทางอาหารของผลิ ตภัณ ฑ์เพิ่ม ขึ้น จึ งได้ มี การทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ย วกับ คุณสมบั ติเชิงหน้ า ที่ของถั่ว ขาว
เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการใช้ถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ซึ่ ง มี ส่ ว นประกอบหลั ก ที่ ใ ห้ พ ลั ง งานสู ง คื อ แป้ ง สาลี
ไขมัน และน้าตาล บทความนี้ยังได้รวบรวมข้อควรระวัง
ในการบริ โภคถั่วขาวเพื่อการใช้ถั่วขาวอย่างปลอดภัย
และนาเสนอแนวทางการใช้ถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: ถั่วขาว, คุณสมบัติเชิงหน้าที่, สารฟาซิโอลามีน,
การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ขนมอบ

บทนา
ขนมอบเช่ น เค้ ก คุ ก กี้ และพายเป็ น กลุ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งกว้ า งขวาง ทั้ ง
รับประทานเป็นอาหารว่าง ถูกมอบเป็ นของขวัญให้แก่
กันในเทศกาลต่างๆ ในปัจจุบันมีการพัฒนารสชาติและ
รูปแบบให้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค จากข้อมูลการสารวจเมื่อปีพุทธศักราช 2555
พบว่ า ธุ ร กิ จ นี้ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง โดยกลุ่ ม ผู้ ค้ า ปลี ก

ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีหลายสาขา เช่น เอสแอนด์พี ยา
มาซากิ มิสเตอร์โดนัท และกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น
เซเว่ น เอเลเว่ น และแฟมิ ลี่ ม าร์ ท มี ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดรวมกันถึงร้อยละ 68 จากมูลค่าทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ขนมอบในประเทศไทยทั้งหมด 27,000
ล้านบาท และคาดการว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า มูลค่าทาง
การตลาดจะมีอัตราการเจริญเติบโตอีกร้อยละ 10-15
ต่อปี ซึ่งการเติบโตสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง [1]
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจใน
การดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ ต่างๆ เช่น
การควบคุ ม น้าหนัก การบารุ งผิ ว พรรณ และการ
เสริมสร้างความจา เป็นต้น ซึ่งอาหารเสริมเหล่านี้ได้รับ
ความนิ ย มในกลุ่ ม วั ย รุ่ น วั ย ท างาน จนถึ ง ผู้ สู ง อายุ
กระแสการดูแลสุขภาพนี้ ส่งผลต่อการบริโภคขนมอบ
เนื่องจากมีส่ ว นประกอบหลักคือ แป้งสาลี ไขมันและ
น้าตาล จึงให้พลังงานสูงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุม
น้าหนัก ซึ่งถือเป็นจุดด้อยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
ขนมอบ ผลิตภัณฑ์ขนมอบได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มี
รูปแบบหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ เน้นการพัฒนารสชาติ รูปแบบ สีสันให้น่า
รับประทาน หรือให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ มากกว่าการ
พัฒ นาส่ ว นประกอบในสู ต รขนมอบให้ เ หมาะส าหรั บ
ผู้ ดู แ ลสุ ข ภาพ เพราะท าให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ใหม่ ที่ มี รู ป แบบ
แตกต่ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม อย่ า งชั ด เจน ท าให้ ธุ ร กิ จ
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้มากกว่า การเน้นพัฒนา
รู ป ลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า ท าให้ ผู้ ผ ลิ ต ละเลยการพั ฒ นา
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ผลิ ตภัณฑ์เพื่อให้ เหมาะสมส าหรั บ ผู้ดูแลสุ ขภาพ เช่น
การปรับปรุงส่วนประกอบให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการ
ควบคุมน้าหนัก
ถั่วขาว (Phaseolus vulgaris) เป็นวัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เจริ ญเติบโตได้ดีในที่สู ง (800–1,500
เมตร เหนื อระดับ น้าทะเล) และมีอากาศเย็น (18–24
องศาเซลเซียส) ในประเทศไทยเริ่มมีการปลูกถั่วขาวใน
โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูง โครงการหลวง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2541
ถั่ ว ขาวมี ศั ก ยภาพในการน ามาเป็ น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขนมอบเพราะอุดมไปด้วย
สารอาหารที่ใ ห้ พ ลั งงาน เช่น โปรตีน คาร์ โ บไฮเดรต
และมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่มากมาย เช่น
วิ ต ามิ น แร่ ธ าตุ สารยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์
อั ล ฟ า อ ะ ไ ม เ ล ส ซึ่ ง ช่ ว ย ล ด พ ลั ง ง า น ที่ ม า จ า ก
คาร์โบไฮเดรต กากใยอาหารช่วยระบบขับถ่าย และยังมี
สารต่างๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะคอเลสเตอรอลสูง
และโรคเบาหวาน เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ การใช้ แ ป้ ง ถั่ ว ขาว
ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนทาให้ขนมอบยังคงลักษณะที่
ต้ อ งการ แต่ ใ ห้ พ ลั ง งานลดลงได้ อย่ า งไรก็ ดี การน า
ถั่ ว ขาวมาใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ เพื่ อ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ในเชิงสุขภาพยังไม่ได้รับความนิยมมากนักใน
ประเทศไทย ทั้งนี้เพราะประชากรไทยรับประทานข้าว
เป็นแหล่งพลังงานหลัก และผลิตภัณฑ์ขนมอบเป็นเพียง
อาหารว่าง ไม่ใช่อาหารที่มุ่งรั บประทานเพื่อ การดูแล
สุขภาพจึงไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงสุขภาพมากนัก บทความนี้จึงได้รวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องถั่ ว ขาวและการน าไปใช้
ประโยชน์ เพื่ อเป็ น ข้ อมูล ในการศึก ษาคุ ณสมบัติ และ
ความเป็นไปได้ในการนาถั่วขาวไปใช้ในผลิตภัณฑ์ขนม
อบต่อไป
คุณค่าทางโภชนาการของถั่วขาว
ร่ายกายของมนุษย์ต้องการพลังงานในการทา
กิจกรรมต่างๆโดยเฉลี่ย 2,000 กิโลแคลลอรี่ต่อวัน โดย
พลังงานมาจากสารอาหาร 3 ชนิดคือ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน หากเปรียบเทียบการบริโภคถั่วขาว
ต้ม สุ ก กับ การบริ โ ภคขนมปั ง ขาวซึ่ ง เป็ น แหล่ งอาหาร
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สาคัญแหล่งหนึ่ง ในปริมาณ 100 กรัม เท่ากัน พบว่า
ถั่ ว ขาวให้ พ ลั ง งาน 142
กิ โ ลแคลอรี่ ซึ่ ง มาจาก
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 74 โปรตีนร้อยละ 22 และไขมัน
ร้อยละ 4 [2] ส่วนขนมปังขาวซึ่งทาจากแป้งสาลีเป็น
หลัก พบว่าขนมปังขาวให้พลังงาน 266 กิโลแคลอรี่ มี
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 78 โปรตีนร้อยละ 11 และไขมัน
ร้อยละ 11 [3] การบริ โ ภคถั่ ว ขาวต้มสุ ก จึงให้ สั ดส่ ว น
โปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าขนมปังขาว เป็นที่ทราบ
กันดีว่าพืชตระกูล ถั่วมีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน ทั้งยัง
เป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูก หาได้ง่าย โปรตีนจากพืช
ตระกูลถั่วยังมีศักยภาพที่ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใน
ประเทศที่ขาดแคลนเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาว คุณสมบัติเชิงหน้าที่จาก
สารฟาซิโอลามีน (Phaseolamin) ในการควบคุมนาหนัก
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของถั่วขาว คือ ช่วย
ควบคุมน้ าหนักโดยการยับ ยั้งการย่ อยคาร์ โ บไฮเดรต
การทดลองให้ผู้ที่มีน้าหนักเกินเล็กน้อยประมาณ 5-15
กิโลกรัม จานวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30
คน กลุ่ มแรก รับ ประทานสารสกัด จากถั่ว ขาวอัดเม็ ด
น้าหนัก 445 มิลลิกรัม จานวน 1 เม็ด ก่อนรับประทาน
อาหารเที่ยงที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น พาสต้า ข้าว มัน
ฝรั่ง ขนมปัง ผลไม้สด และ กาแฟใส่น้าตาล เป็นต้น อีก
กลุ่มให้รับประทานยาหลอกซึ่งไม่มีสารสกัดจากถั่วขาว
แล้วรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นกัน โดย
ควบคุมอาหารทุกๆ มื้อของผู้ ทดสอบทั้ง 2 กลุ่มให้
เหมือนกัน การทดลองดาเนินอย่างต่อเนื่องนาน 30 วัน
โดยตรวจติดตามค่าน้าหนักตัว น้าหนักไขมัน และส่วนที่
ไม่ใช่ไขมันในร่างกาย ความหนาของผิวหนัง ระยะรอบ
เอว สะโพก และต้นขา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสาร
สกัดจากถั่วขาวมีค่าที่ถูกตรวจติดตามทุกค่าลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ โดยส่วนที่ลดลงเป็นผลมาจากไขมันที่ลดลง
เท่านั้น ส่วนของกล้ามเนื้อยังคงเดิม [4] การที่ผู้ทดลอง
กลุ่ มที่รับประทานสารสกัดจากถั่ว ขาวมีน้าหนักลดลง
เกิ ด ขึ้ น จากกลไกการยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์
อัลฟาอะไมเลส โดยสารประกอบโปรตีนชื่อ ฟาซิโอลา
มีน ซึ่งปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างให้ไม่เหมาะกับการ
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ทางานของเอนไซม์อัล ฟาอะไมเลส จากค่าความเป็ น
กรด-ด่างที่ 6.6–7.6 [5] ให้กลายเป็น 5.5 [6] เอนไซม์นี้
ทาหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้าตาลซึ่งถูกดูดซึมที่ผนังลาไส้
เล็ ก น้ าตาลจะถู กส่ ง ไปที่ ตับ เพื่ อ เปลี่ ย นเป็ น พลั งงาน
ต่อไป น้ าตาลส่ ว นที่ไม่ถูกใช้จ ะเปลี่ ย นเป็ น ไกลโคเจน
สะสมอยู่ ใ นตั บ หรื อ ไขมั น สะสมตามส่ ว นต่ า งๆของ
ร่างกาย (Figure 1 a.) หากเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสถูก
ยับยั้ง แป้งจะไม่ถูกย่อยและดูดซึมที่ผนังลาไส้เล็ก แต่จะ
คงสภาพเดิม เคลื่ อนที่สู่ ลาไส้ ใหญ่ เป็ นกากใยและถูก
ขับถ่ายจากร่างกายไปในที่สุ ด (Figure 1 b.) [4-6]
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พ ลั ง ง า น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร จ า พ ว ก
คาร์โบไฮเดรตควบคู่กับการบริโ ภคถั่วขาวจึงน้อยกว่า
การบริโภคคาร์โบไฮเดรตเพียงอย่างเดียว ด้วยคุณสมบัติ
นี้ จึงมีอาหารเสริมเพื่อควบคุมน้าหนักที่สกัดสารยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ นี้ จ ากถั่ ว ขาววางขายตาม
ท้องตลาดอย่างมากมาย จากการวิเคราะห์ปริมาณของ
สารยับยั้งการทางานของเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสของพืช
ตระกูลถั่ว (Phaseolus vulgaris) พบว่า ถั่วขาวมี
ปริมาณของสารยั บยั้งนี้ สู งที่สุ ด รองลงมาคือ ถั่ว แดง
และถั่วดา ตามลาดับ [7]

Polymer of carbohydrate
Single molecule of carbohydrate
Alpha-amylase
Alpha-amylase inhibitor (Phaseolamin)
Figure 1 Carbohydrate blocking mechanism by Alpha-amylase inhibitor (Phaseolamin) from white
kidney bean
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คุณสมบัติเชิงหน้าที่จากกากใยอาหาร1
กากใยอาหารคือส่วนของเส้นใยจากพืชที่ร่างกายไม่
สามารถย่อยได้ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ มีส่วน
ช่วยในระบบขับถ่าย (1) ช่วยป้องกันการเกิดโรคทางเดิน
อาหาร นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างการรับประทาน
อาหารที่มีกากใยสูง และ (2) ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล
และป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง (3) การลดความเสี่ยงการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ (4) การลดความเสี่ยงการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูง (5) อาหารที่มีกากใยสูงมีค่าดัชนี
ไกลซีมกิ 2 ต่า เหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วย [8, 9]
(1) คุณสมบัติเชิงหน้าที่จากกากใยอาหารใน
การป้องกันโรคทางเดินอาหาร
กากใยอาหารสามารถป้องกันโรคระบบทางเดิน
อาหารต่างๆ เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคแผลในลาไส้เล็ก
โรคถุงผนังลาไส้ ใหญ่ อาการท้องผูก และโรคริดสีดวง
ทวาร เป็นต้น มีหลักฐานทางการแพทย์อย่างมากมายที่
แสดงให้ เห็น ว่า ผู้ป่ว ยโรคทางเดินอาหารส่ว นใหญ่มัก
รับประทานกากใยอาหารไม่เพียงพอ [10] พืชตระกูลถั่ว
จัดว่าเป็นพืชที่มีกากใยสูง ผลการวิเคราะห์ปริมาณกาก
ใยพบว่า ตัวอย่างพืชตระกูลถั่วมีกากใยอาหารทั้งหมด
ตั้งแต่ ร้อยละ 10–24 โดยถั่วขาวมีกากใย ร้อยละ 18–
21 ขึ้นกับกรรมวิธีในการแปรรูป [11] ถั่วขาวจึงมี
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ที่ช่วยป้องกันโรคทางเดินอาหารได้
(2) คุณสมบัติเชิงหน้าที่จากกากใยอาหารใน
การลดปริมาณคอเลสเตอรอลและป้องกันภาวะไขมันใน
1

ข้อเสนอแนะ ควรมีการทาวิจัยเชิงประจักษ์ เรื่องผลของกากใย
อาหารในถั่วขาวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ต่างๆแก่ร่ากาย
2
ดั ชนี ไ กลซีมิ ก คือ ดั ชนี ที่ ใ ช้ ตรวจวัด คุ ณ ภาพของอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งหลังรับประทาน ย่อย และถูกดูดซึม
เข้าสู่ระบบการย่อย และดูดซึมของร่างกายแล้ว ภายหลังการ
บริ โภคอาหารนั้น 2 ถึ ง 3 ชั่ วโมง สามารถเพิ่ มระดับ น้ าตาล
กลู โ คสในเลื อ ดได้ ม ากหรื อ น้ อ ย โดยมี ค่ า ตั้ ง แต่ 0 ถึ ง 100
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน น้าตาลกลูโคส หรือขนมปังขาวซึ่ง
มีค่าเท่ากับ 100 [12] ประเมินได้โดยให้ผู้ทดสอบอดอาหาร 1
คืน แล้วให้รับประทานอาหารที่ต้องการทดสอบ จากนั้นเจาะ
เลื อ ดผู้ ท ดสอบตามช่ ว งระยะเวลาที่ ก าหนดแล้ ว ตรวจวั ด ค่ า
น้าตาลในเลือด [13]
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เลือดสูง คอเลสเตอรอล คือ ลิพิดหรือไขมันชนิดหนึ่ง
เป็นส่วนประกอบสาคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ และสารตั้งต้น
ในการสั งเคราะห์ ฮอร์โมน คอเลสเตอรอลเคลื่อนที่ใน
กระแสเลือดโดยมีโปรตีนเป็นตัวพาในรูปลิโพโปรตีน ซึ่ง
มี 2 ชนิด คือ
1. ลิ โ พโปรตีนที่มีความหนาแน่นสู ง (high
density lipoprotein–HDL) เป็นไขมันดี ป้องกันการ
สะสมของไขมันไม่ดีในเส้นเลือด การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ เช่น อาหารที่มีใยอาหารสูง และการออก
กาลังกายจะช่วยเพิ่มปริมาณของ HDL ได้
2. ลิ โ พโปรตีน ที่มีความหนาแน่นต่า (low
density lipoprotein–LDL) เป็นไขมันไม่ดี ทาให้ไขมัน
สะสมและอุดตันในเส้นเลือด ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจและเสียชีวิตได้ การบริโภคอาหาร ประเภทไขมัน
จากสัตว์ เนย ชีส ไอศกรีม ทาให้ปริมาณ LDL เพิ่มขึ้น
ส่วนการบริโภคกากใยอาหาร ช่วยลด LDL ได้
(3) คุณสมบัติเชิงหน้าที่จากกากใยอาหารใน
การลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การรับประทานกากใยอาหารปริมาณมากอย่าง
ต่อเนื่องสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด โรคอัมพาต โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
[10] อันเป็น ผลมาจากกากใยอาหารทาให้ ปริมาณ
คอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดอยู่ในภาวะปกติ สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทาการ
รวบรวมสถิ ติ ผู้ เ สี ยชีวิ ตจากโรคส าคัญ ในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537–2556 [14] พบว่า สาเหตุการ
เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ
และโรคหัวใจ (รูมาติก (rheumatic) หัวใจขาดเลือด
โรคหั ว ใจอื่นๆ) การเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็ง และ
โรคหั ว ใจเป็ นผลมาจากพฤติ กรรมการบริโ ภคอาหาร
และการใช้ชีวิตประจาวันที่ไม่เหมาะสม การรับประทาน
ถั่วขาวซึ่งมีกากใยอาหารสามารถช่วยลดความเสี่ยงการ
เ กิ ด โ ร ค หั ว ใ จ แ ล ะ ห ล อ ด เ ลื อ ด ไ ด้
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(4) คุณสมบัติเชิงหน้าที่จากกากใยอาหารใน
การลดความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิดโรคต่อเนื่อง
ต่างๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพาต ภาวะ
หัวใจล้มเหลว ไตวาย โรคหลอดเลือดส่วนปลาย อย่างไร
ก็ดี ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการบริโภคกากใยอาหาร
สามารถป้ อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ได้ เป็ น เพี ย ง
ข้อสังเกตว่าประชากรที่รับประทานกากใยอาหารมาก มี
ดัช นี มวลกายต่า ไขมัน ในเลื อ ดปกติ รวมถึ งความดั น
โลหิตปกติด้วย [10]
(5) คุณสมบัติเชิงหน้าที่จากกากใยอาหารใน
การลดดัชนีไกลซีมิก (Glycemic index)
ดั ช นี ไกลซี มิ กเป็ น ค่ าที่ บ่ งบอกการเพิ่ มระดั บ
น้าตาลในเลือดเมื่อบริโภคอาหารชนิดหนึ่ง มีค่า 0-100 เป็น
ค่ าเปรี ยบเที ยบกั บอาหารอ้ างอิ ง โดยทั่ วไปคื อ น้ าตาล
กลูโคส หรือขนมปังขาว ซึ่งมีค่าดัชนีไกลซีมิกเท่ากับ 100
ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารที่มีดัชนีไกลซี
มิก ปานกลาง (56-69) และสูง (70-100) เช่น พาสต้า ข้าว
เมล็ดสั้น มันฝรั่ง ไอศกรีม และผลไม้ที่มีรสหวาน เป็นต้น
เพราะท าให้ ระดั บน้ าตาลในเลื อดสู งขึ้ น และต่ าลงอย่ าง
รวดเร็ ว ความผันผวนของระดับน้าตาลในเลือดเพิ่มความ
เสี่ ยงการเกิ ดโรคหั วใจ โรคเบาหวาน และความอ่ อนล้ า
ผู้ป่วยโรค เบาหวาน จึงควรเลือกรับประทานอาหารที่มีดัชนี
ไกลซี มิ กต่ า (0-55) เช่ น ถั่ วชนิ ดต่ างๆ เมล็ ดธั ญพื ช ผั ก
โยเกิร์ตไขมันต่าและไม่มีรสหวาน เกรฟฟรุต แอปเปิล และ
มะเขือเทศ เป็นต้น [12] ถั่วขาวมีดัชนีไกลซีมิกเท่ากับ 31
[15, 16] การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากถั่วขาวใน
การลดดั ชนี ไกลซี มิ กของขนมปั งขาวเมื่ อบริ โภคร่ วมกั น
พบว่า ผงสารสกัดจากถั่วขาว 3,000 มก. ผสมกับเนย และทา
ลงบนขนมปัง เป็นปริมาณที่มากพอที่จะทาให้ค่าดัชนีไกลซี
มิกลดลงได้ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี การรับประทานผง
สารสกัดจากถั่วขาวในรูปแบบแคปซูล 3,000 มก. ก่อน
รับประทานขนมปังทาเนยในการทดลองนั้น ไม่สามารถลด
ดัชนีไกลซีมิกได้อย่างมีนัยสาคัญ จึงกล่าวได้ว่าการใช้ถั่วขาว
เพื่อลดค่าดัชนีไกลซีมกิ นั้น ต้องคานึงถึงปริมาณและรูปแบบ
ในการรับประทานควบคู่กันด้วย [17]
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คุณสมบัติเชิงหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระคือ โมเลกุลของสารที่ไม่เสถียรและ
ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ทาให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
ทาลายเซลล์ของร่างกาย ทาให้เซลล์แก่ ถูกทาลายและมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคเรื้อรังชนิด
ไม่ติดต่อ ที่ทาให้เกิดการตายเป็นอันดับ 1 ในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 [14] อนุมูลอิสระเกิดขึ้น
ตลอดเวลาในร่างกายจากกระบวนการหายใจและระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสมในปั จ จุ บั น ยั ง
กระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระ เช่น รังสียูวีจากแสงแดด
มลพิ ษ ในอากาศ และการรั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่
เหมาะสม เช่น อาหารที่ทอด ปิ้ง ย่างจนไหม้เกรียมเป็น
สี ด า [18] อย่ า งไรก็ ดี ป ฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ จ ากอนุ มู ล อิ ส ระ
สามารถยุติได้โดยสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูล
อิ ส ระพบได้ ใ นพื ช ตระกู ล ถั่ ว เช่ น กรดอะมิ โ นและ
สารประกอบฟีนอล ทาหน้าที่จับอนุมูลอิสระที่ทาลาย
เซลล์ของร่างกาย การบริโภคถั่วขาวซึ่งมีสารต้านอนุมูล
อิสระจึงช่วยยับยั้งปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคมะเร็งได้
คุณสมบัติเชิงหน้าที่จากวิตามินและแร่ธาตุ
จากข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินและแร่
ธาตุของถั่วขาวบรรจุกระป๋องในหนึ่งหน่วยบริโภค (262
กรัม) [19] และเทียบกับปริมาณสารอาหารที่แนะนาให้
บริโ ภคประจาวันส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
(Thai Recommended Daily Intakes -THAI RDI)
[20] (Table 1) พบว่าถั่วขาวมีวิตามินที่มีร้อยละของ
สารอาหารที่แนะนามากที่สุ ดคือ โฟเลต (Folate) ถึง
ร้อยละ 85 โฟเลตหรือวิตามิน บี 9 เป็นส่วนสาคัญใน
การสร้างสารพันธุกรรม ซึ่งสาคัญมากสาหรับทารกและ
เด็ ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ หาก
ได้รับโฟเลตไม่เพียงพอจะส่งผลต่อระบบประสาทของ
ทารกในครรภ์ ทาให้มีไขสันหลังและสมองที่ไม่สมบูรณ์
[21] ส่วนวิตามินที่พบรองลงมาคือ วิตามินอี (ร้อยละ
21) และ ไทอามีน (ร้อยละ 20) วิตามินอีทาหน้าที่ ใน
การสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง อาการจากการขาดวิตามิน
อี คื อ กล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรง สู ญ เสี ย มวลกล้ า มเนื้ อ การ
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เคลื่อนไหวของลู กตาผิ ดปกติ มี ปั ญหาในการมองเห็ น
และเดินไม่ตรง [22] ส่วนไทอามีนหรือวิตามีนบี 1 ช่วย
ป้ อ งกั น อาการเหน็ บ ชา อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น วิ ต ามิ น
ต่อต้านความเครีย ด เนื่องจากไทอามีนช่ว ยเพิ่มความ
แข็งแรงให้ ร ะบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ทาให้ ร่างกาย
ต้านทานความเครียดได้ดีขึ้น [23]
แร่ธาตุที่พบมากในถั่วขาว 3 อันดับแรกคือ เหล็ก
แมกนี เซี ยมและแมงกานี ส ธาตุ เหล็ ก (ร้ อยละ 52) เป็ น
องค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง ซึ่งช่วยลาเลียงออกซิเจนไป
ยังส่วนต่างๆของร่างกาย หากได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะ
ทาให้ เกิดโรคโลหิ ตจาง มีลั กษณะที่ชัดเจนคือ ตัวซีดและ
เหนื่อยง่ายเนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
ไม่เพียงพอ [24] ส่วนแมกนีเซียม (ร้อยละ 38.3) เป็นแร่ธาตุ
ที่สาคัญในการทางานของร่างกาย มีส่วนช่วยในการสร้าง
กระดูกและฟัน การขาดธาตุแมกนีเซียมเกิดขึ้นได้น้อย แต่
อาจเกิดขึ้นได้จากผลข้างเคียงของอาการต่างๆ เช่น ท้องเดิน
จากอาหารเป็ นพิ ษ ตั บอ่ อนอั กเสบ เบาหวาน หรื อการ

บริโภคกาแฟ น้าอัดลม หรือแอลกอฮอล์มากเกินไปก็ทาให้
ร่ า งกายขาดแมกนี เซี ย มได้ เช่ น กั น อาการของผู้ ข าด
แมกนี เซี ยมคื อ กระวนกระวาย นอนไม่ หลั บ หงุ ดหงิ ด
คลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิตต่า [25] เป็นต้น แมงกานีส
(ร้อยละ 37.1) ช่วยให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อและกระดูกต่างๆ
รวมถึงฮอร์โมนเพศ ทั้งยังเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ทา
หน้าที่กาจัดสารอนุมูลอิสระ จึงช่วยป้องกันการเสื่อมของ
เซลล์ในร่างกาย โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ผู้ที่ขาดแมงกานีส
จะเกิดภาวะมีบุตรยาก การสร้างกระดูกผิ ดปกติ อ่อนล้า
และชัก [26]
จะเห็ นได้ว่า การบริโ ภคถั่วขาวทาให้ ร่างกาย
ได้รับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแต่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิต อย่างไรก็ดี เพื่อภาวะทางโภชนาการที่
เหมาะสม ควรบริโภคอาหารให้หลากหลายและปริมาณ
ที่พอเหมาะ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอไม่
ทาให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ

Table 1 Vitamins and minerals in canned white kidney bean
Vitamins and minerals
Vitamins
Vitamin E
Vitamin K
Thiamin
Ribofravin
Niasin
Vitamin B6
Folate
Vitamin B5
Minerals
Calcium
Iron
Magnesium
Phosphorus
Potassium
Sodium
Zinc
Copper
Manganese

6

Amount

%THAI RDI [20]

2.1 mg
7.6 µg
0.3 mg
0.1 mg
0.3 mg
0.2 mg
170 µg
0.5 mg

21
9.5
20
5.9
1.5
10
85
8.3

191 mg
7.8 mg
134 mg
238 mg
1,189 mg
13.1 mg
2.9 mg
0.6 mg
1.3 mg

23.9
52
38.3
29.8
34
0.5
19.3
30
37.1
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Selenium

ข้อควรระวัง
แม้ถั่วขาวจะมีคุณประโยชน์มากมาย เป็นแหล่ง
ของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต แต่ก็มีสารจาพวกโปรตีน
บางชนิ ดที่ธ รรมชาติส ร้ างขึ้น เพื่อป้ องกัน เมล็ดถั่ว จาก
การกินของสัตว์ต่างๆ ทาให้เมล็ดถั่วไม่ถูกย่อยสลายจน
ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ เช่น เลคติน สาร
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ทริปซิน รวมถึงสารยับยั้ง
การทางานของเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสที่ได้กล่ าวไว้ใน
หั ว ข้ อ คุณ สมบั ติ เ ชิ งหน้ า ที่ ในการช่ ว ยลดน้ าหนั ก ด้ ว ย
[12]
การบริโภคถั่วขาวดิบที่ไม่ผ่านการปรุงอย่างถูกวิธี
จะทาให้ ร่างกายได้รับสารพิษในกลุ่มไฟโตฮี แมกกลูเตนิน
(Hemagglutinin) ซึ่งสารพิษนี้ทาให้เม็ดเลือดแดงของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกาะกลุ่มกัน ไม่สามารถทางานได้
ตามปกติ สารพิษกลุ่มนี้พบได้ในพืช แบคทีเรีย และสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด [4, 27, 28] สารชื่อ เลคติน
เป็นสารในกลุ่มไฟโตฮีแมกกลูเตนินที่พบได้ในพืชตระกูล
ถั่ว เลคตินไม่เพียงแต่ทาให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มกัน
เท่านั้น ยังมีผลต่อเซลล์ชนิดอื่นด้วย เช่น ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งสารอาหารของเยื่อหุ้มเซลล์
แทรกแซงกระบวนการเมตาบอลิ สมของเซลล์ [29] มี
การทดลองในหนูพบว่า เลคตินทาลายเซลล์เยื่อบุผนัง
ลาไส้ ทาให้ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ จึงยับยั้งการ
เจริญเติบโตและทาให้หนูทดลองตายในทีส่ ุด [30]
อาการของผู้ได้รับสารในกลุ่มไฟโตฮีแมกกลูเตนิน
คื อ คลี่ น ไส้ อาเจี ย น ท้ อ งร่ ว ง อาการจะคงอยู่ 3–4
ชั่วโมงและจะหายได้เอง ถั่วแดงดิบมีปริมาณเลคตินสูง
ที่สุด คือ 20,000-70,000 หน่วยฮีแมกกลูเตนิน และ
เมื่อทาให้สุกจะลดลงเหลือ 200–400 หน่วยฮีแมกกลูเต
นิน ส่ ว นถั่ว ขาวดิบ มีป ริ มาณสารพิษนี้ อยู่ ป ระมาณ
6,000–23,000 หน่วยฮีแมกกลูเตนิน มีข้อมูลบ่งชี้ว่า
การให้ ค วามร้ อ นในการท าให้ สุ ก ไม่ เ พี ย งพอจะเพิ่ ม
ปริมาณสารพิษขึ้น เช่น การให้ความร้อนเพียง 80 องศา
เซลเซียสจะเพิ่มความเป็นพิษจากถั่วดิบ กว่า 5 เท่า
ข้อแนะนาในการปรุงอย่างถูกวิธี คือ แช่ถั่วในน้าอย่าง
น้อย 5 ชั่วโมง เปลี่ยนน้าแล้วต้มให้เดือดที่ 100 องศา

4.2 mg
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เซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที [29] มีการทดลองพบว่า
การอั ด ผ่ า นเกลี ย วหรื อ เอ๊ ก ซ์ ท รู ชั่ น เพื่ อ ผลิ ต แป้ ง
ปราศจากกลูเตน สามารถกาจัดความเป็นพิษนี้ได้ [31]
ซึ่ ง กรรมวิ ธี นี้ จ ะกล่ า วถึ ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในส่ ว นของการ
ประยุกต์ใช้ถั่วขาวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
สารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอีกตัวที่พบในพืช
ตระกูลถั่ว คือ สารยับยั้งการทางานของเอนไซม์ทริปซิน
โดยสารยับยั้งนี้จะเข้าจับกับเอนไซม์ทริปซิน ซึ่งทาหน้าที่
ย่อยโปรตีน ทาให้ความสามารถในการย่อยโปรตีนลดลง
สารยั บยั้งนี้พบมากที่สุ ดในถั่ว เหลื อง จากการทดลอง
เมื่อให้แป้งถั่วดิบแก่สัตว์ทดลอง สารยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ ทริปซินในแป้งถั่ว ดิบทาให้ ประสิ ทธิภาพ
การท างานของเอนไซม์ ท ริ ป ซิ น ลดลง สั ต ว์ ท ดลอง
เจริ ญ เติ บ โตช้ า และตั บ อ่ อ นท างานหนั ก เพื่ อ สร้ า ง
เอนไซม์มาทดแทนส่วนที่ถูกยับยั้ง อย่างไรก็ดี สารยับยั้ง
นี้ถูกทาลายด้วยความร้อน เช่น ที่ 87-97 องศาเซลเซียส
สามารถยับยั้งการทางานได้ร้อยละ 73.2 ส่วนความร้อน
ที่ 100 องศาเซลเซียส ยับยั้งได้ร้อยละ 88.6 ซึ่งทาให้ค่า
การย่อยโปรตีนสูงขึ้นจาก ร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 89.7
[32] แต่การทาลายสารยับยั้งนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทาได้
ยาก อาหารที่ผ่านการแปรรูปทั่ว ไปยังคงมีปริมาณสาร
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ทริปซินอยู่ร้อยละ 10– 0
[33]
การประยุกต์ถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ถั่ ว ขาวสามารถน ามาเป็ น ส่ ว นประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นไส้ของขนม
ปังหรือพาย ทั้งยังสามารถใช้แป้งถั่วขาวในการทดแทน
แป้งสาลีบางส่วนหรือทั้งหมด ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้อ งการดู แ ล
สุ ขภาพ สารสกัดจากถั่ว ขาวได้รับ การรั บรองจาก
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้เป็นสารเคมี
ที่ ใ ช้ เ ติ ม ในอาหารได้ อ ย่ า งปลอดภั ย หรื อ General
Recognized as Safe–GRAS [34]
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป้ ง จากถั่ ว ต่ า งๆ ถู ก น ามาใช้ เ ป็ น
ส่วนประกอบของขนมอบแทนแป้งสาลี เหมาะสาหรับผู้
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ที่แพ้โปรตีนกลูเตน3 ที่พบในแป้งสาลี แต่ไม่พบในถั่ว ซึ่ง
ผู้ ที่ แ พ้ โ ปรตี น กลู เ ตนจะมี อ าการของโรคซิ ลิ แ อค
(Celiac) คือ เยื่อบุผนังลาไส้ถูกทาลาย เกิดอาการปวด
ท้อง ท้องเสียหรือท้องผูก ดูดซึมสารอาหารต่างๆ ได้
น้อย ทาให้ขาดสารอาหารและเกิดผลกระทบต่อเนื่อง
ต่างๆ เช่น กระดูกพรุนเนื่องจากร่างกายได้รับ แคลเซียม
ไม่เพียงพอ โลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น ซึ่ง
การแพ้ ก ลู เตนเป็ น โรคที่ รั กษาไม่ ห าย วิ ธีก ารป้อ งกั น
อาการของโรค คือ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มี
กลูเตน [35] มีการทดลองผลิตแป้งถั่วจากกระบวนการ
อัดเกลียวหรือเอ๊กซ์ทรูชั่น โดยแช่ถั่วในน้านาน 8 ชั่วโมง
แล้ วอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 12
ชั่วโมง แล้วบดเพื่อป้อนสู่เครื่องอัดเกลียว โดยทดลอง
อัดเกลียวที่อุณหภูมิ 85 100 และ 120 องศาเซลเซียส
ถั่วที่ผ่านการอัดเกลียวถูกนาไปอบแห้ง ที่ 70–90 องศา
เซลเซียส นานประมาณ 12 ชั่วโมงและบดเป็นผง พบว่า
แป้งถั่วที่ผ่านการอัดเกลียวที่อุณหภูมิ 100 และ 120
องศาเซลเซี ย ส มีสี คล้ า ไม่ น่ ารั บ ประทาน อุ ณหภูมิ ที่
เหมาะสมคือ 85 องศาเซลเซียส เพราะสู งพอที่จะ
ทาลายสารไฟโตฮีแมกกลูเตนินที่ทาให้เซลล์ เกาะกลุ่ ม
และยังช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวที่พบในแป้งถั่วที่ผ่านการ
ให้ความร้อนด้วยไอน้าได้ด้วย [31]
มีการทดลองนาแป้งถั่วขาวร้อยละ 10 15 และ
20 ของแป้ งสาลี เติมลงในขนมปั งบาร์ บ ารี ซึ่งเป็น
อาหารหลั ก ของชาวอิ ร่ า น เนื่ อ งจากมี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการสูง เช่น มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูง ไขมัน
ต่าและมีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย รวมถึงสาร
ยับยั้งเอนไซม์อะไมเลส เป็นต้น การเติมถั่วขาวมากขึ้น
จะทาให้ มีโปรตีน เส้นใย เถ้ าและความชื้นเพิ่มขึ้นจาก
ขนมปังบาร์บารีสูตรดั้งเดิม การเติมแป้งถั่วขาวยังช่วย
ลดการแข็งตัว ของขนมปั งหรื อ สตาลลิ่ ง (Staling) อั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสตาร์ชด้วย
เมื่อเทียบกับสูตรที่ไม่ได้เติมแป้งถั่วขาว ซึ่งการเติมแป้ง
ถั่วขาวร้อยละ 10 ทาให้ขนมปังการเกิดสตาลลิ่งต่าสุด
3

โปรตีนกลูเตน คือ โปรตีนในแป้งสาลีที่ให้ความยื ดหยุ่นแก่
โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ขนมอบ ประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด
คือ ไกลอะดินและกลูเตนิน
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[36] นอกจากนี้ยังมีการวิจัยโดยนาถั่วขาวมาใช้เป็นสาร
เสริม เนื่องจากถั่วขาวมีคุณสมบัติที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ
มีดัชนีไกลซีมิกต่า เมื่อ บริโ ภคร่ว มกับ อาหารที่มีดัช นี
ไกลซีมิก สูง เช่น ขนมปัง จะช่วยลดค่าดัชนีไกลซีมิกได้
ทดลองโดยผสมผงสารสกั ดจากถั่ ว ขาวในเนยที่ใ ช้ท า
ขนมปัง พบว่า การเติมสารสกัดถั่วขาว 3,000 มิลลิกรัม
ลงในเนย 5 กรัม สามารถลดดัชนีไกลซีมิกได้ร้อยละ 34
ของการบริโภคขนมปังเพียงอย่างเดียว [17]
แป้งถั่วขาวสามารถผลิตได้ จากการอบถั่วขาว
ทั้งเม็ดที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
เพื่ อ ไล่ ค วามชื้ น จากนั้ น บดละเอี ย ดด้ ว ยเครื่ อ งบด
อุ ต สาหกรรมและร่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 40 mesh
แป้งถั่วขาวนี้ส ามารถนามาเป็นส่ วนผสมของคุกกี้เพื่อ
สุขภาพ อัตราส่วนในการใช้แป้งถั่วขาวเพื่อทดแทนแป้ง
สาลี ยังอยู่ในระหว่างการทดลองเพื่อให้ได้อัตราส่ วนที่
สามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการ ได้รับการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส และเก็บรักษาได้นาน ทั้งนี้รูปแบบของ
บรรจุ ภั ณฑ์ มีอิ ท ธิพ ลอย่ างมากต่อ ระยะเวลาการเก็ บ
รั ก ษาและภาพลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ เบื้ อ งต้ น พบว่ า
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ถั่วขาวมีรสชาติและเนื้อสัมผัสดี ไม่มีกลิ่น
เหม็นเขียวของถั่ว เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์
คุ ก กี้ ถั่ ว ขาวยั ง คงต้ อ งการการวิ จั ย และพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่องทั้งด้านอัตราส่วนของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการดาเนินการทางธุรกิจเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ถั่วขาวเป็นที่รู้จักในท้องตลาด
ถั่ว ขาวมีคุณสมบัติที่โ ดดเด่นด้านการควบคุ ม
น้ าหนั ก และป้ อ งกั น โรคต่ า งๆที่ สื บ เนื่ อ งจากภาวะ
น้าหนักตัวเกิน เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น อย่างไรก็ดี หาก
เปรียบเทียบถั่ว ที่ มี เปลื อกนอกสี เข้ม เช่น ถั่ว แดง ถั่ ว
เหลือง ถั่วดา กับถั่วที่มีเปลือกนอกสีอ่อน เช่น ถั่วขาว
(ยกเว้น ถั่วเหลือง) พบว่าถั่วที่มีเปลือกนอกสีอ่อนมีสาร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระอยู่ น้ อ ยกว่ า [37] ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ต้องการเสริมการต้านอนุมูลอิสระ
ควรเพิ่มถั่วที่มีเปลือกนอกสีเข้มในส่วนประกอบด้วย จะ
ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ลดอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นที่ทาลายเซลล์ได้
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บทสรุป
ถั่วขาวเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีประโยชน์
มากมาย มีสารอาหารต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
วิต ามิ น และแร่ ธ าตุ ทั้ ง ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการควบคุ ม
น้าหนักจากสารฟาซิโอลามีน ซึ่งจัดเป็นสารยับยั้งการ
ทางานของเอนไซม์อัลฟาอะไมเลส ทาให้ร่างกายได้รับ
พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตลดลง ด้วยคุณสมบัติการช่วย
ควบคุมน้าหนักนี้ ถั่วขาวจึงเหมาะสมที่จะเป็นวัตถุดิบ
ทางเลื อ กส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ อย่ า งไรก็ ดี การ
บริ โ ภคถั่ว ขาวมีข้อควรระวังที่ส าคัญคือ ต้องทาให้ สุ ก
ก่อนเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงเช่น การเกาะกลุ่มของ
เม็ดเลือดแดง อาการปวดท้องเนื่องจากเอนไซม์ทริปซิน
ถูกยับยั้ง ทั้งนี้ได้มีการใช้ถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบบ้าง
แล้ ว ในต่ า งประเทศแต่ ยั ง ไม่ แ พร่ ห ลายนั ก ส่ ว นใน
ประเทศไทยนั้ น ยั ง มี ช่ อ งทางในการวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก มากเพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ ใส่ใจในการดูแล
รักษาสุขภาพได้
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