ถั่วดาวอินคา สรรพคุณ
และการปลูกถั่วดาวอินคา

เปนอาหารคบเคี้ยว และใบใชประกอบอาหาร
เปนตน ทั้งนี้ จากแหลงกําเนิด และเคยมีชาว
อินคานํามาใชประโยชน ประเทศไทยจึงเรียก
ถั่วชนิดนีว้ า ถั่วดาวอินคา
ถิ่นกําเนิด และการแพรกระจาย
ถั่วดาวอินคา มีถน
ิ่ กําเนิดในแถบประเทศ
อเมริกาใตบริเวณแถบประเทศเปรู พบเติบโต
และแพรกระจายทั่วไปในพืน
้ ที่ที่มีความสูง
ตั้งแต 100-2,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
ปจจุบัน ถูกนําเขามาปลูกในแถบประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศ
ไทยดวย

ถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) เปนพืชที่พบ
ทั่วไปในแถบประเทศอเมริกาใต ซึ่งมนุษยรูจัก
นํามาใชประโยชนตั้งแตสมัยอินคา หรือในชวง
ป ค.ศ. 1438-1533 และสืบทอดมากันมาสูคน
พื้นเมืองมาจนถึงปจจุบัน ซึง่ มีการนําถั่วดาว
อินคามาใชประโยชนหลากหลาย อาทิ เมล็ด
คั่วสุกใชทําซอส สกัดน้ํามัน หรือรับประทาน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลําตน
ถั่วดาวอินคา มีลําตนเปนไมเลื้อยที่มีอายุนาน
10-50 ป ลําตนแตกกิ่งเปนเถาเลื้อยไดยาวมา
กวา 2 เมตร เถาออนมีสีเขียว เถาแกหรือโคน
เถามีสีน้ําตาล แกนเถาแข็ง และเหนียว
ใบ
ถั่วดาวอินคาเปนพืชใบเลี้ยงคู แตกใบเปนใบ
เดี่ยว เรียงสลับเยื้องกันตามความยาวของเถา
ใบมีรูปหัวใจ โคนใบกวาง และเวาตรงกลางเปน
ฐานหัวใจ สวนปลายใบแหลม แผนใบมีสีเขียว
สด และมีรองตื้นๆตามเสนแขนงใบ สวนขอบ
ใบหยักเปนฟนเลื่อย มีกานใบยาวประมาณ 24 เซนติเมตร สวนแผนใบกวางประมาณ 8-10
เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร

ผล และเมล็ด
ผลถั่วดาวอินคาเรียกเปนฝก มีลักษณะเปน
แคปซูลที่แบงออกเปนพูๆหรือแฉก 4-7 พู
ขนาดฝกกวาง 3-5 เซนติเมตร เปลือกผลออน
มีสีเขียวสด และมีประสีขาวกระจายทั่ว แลว
คอยๆเปลี่ยนเปนสีดําเมื่อสุก และแกจนแหง
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล พรอมกับเปลือกปริแตก
จนมองเห็นเมล็ดดานใน
ดอก
ถั่วดาวอินคาออกดอกเปนชอตามซอกใบบน
เถา แตละชอมีดอกขนาดเล็กจํานวนมาก ดอก
มีลักษณะทรงกลม สีเขียวอมเหลือง เปนดอก
ชนิดแยกเพส แตรวมอยูในชอดอก และตน
เดียวกัน โดยดอกเพสเมียจะอยูบริเวณโคนชอ
ดอก 2-4 ดอก สวนดอกเพศผูมีจํานวนมาก
ถัดจากดอกเพศเมียมาจนถึงปลายชอดอก
ทั้งนี้ ถั่วดาวอินคาจะติดดอกครั้งแรกเมื่ออายุ
ประมาณ 5 เดือน หลังเมล็ดงอก และผลจะ
แกที่พรอมเก็บไดประมาณอีก 3-4 เดือน หลัง
ออกดอก

เมล็ดถั่วดาวอินคาใน 1 ผลหรือฝก จะมี
จํานวนเมล็ดตามพูหรือแฉก อาทิ ฝกมี 5 พู ก็
จะมี 5 เมล็ด หากมี 7 พู ก็จะมี 7 เมล็ด โดย
เมล็ดจะแทรกอยูในแตละพูในแนวตั้ง เมล็ดมี
รูปทรงกลม และแบน ขอบเมล็ดบางแหลม

ตรงกลางเมล็ดนูนเดน ขนาดเมล็ดกวาง 1.52.0 เซนติเมตร ยาว 1.8-2.2 เซนติเมตร
น้ําหนักเมล็ดเฉลี่ย 1.5 กรัม/เมล็ด เปลือก
เมล็ดเปนแผนบาง มีสีน้ําตาลอมดํา ถัดมาจาก
เปลือกเปนเนื้อเมล็ดที่มีสีขาว เนื้อเมล็ดเมื่อคั่ว
สุกจะกรอบ และมีรสมันอรอย มีน้ํามัน
ปริมาณมาก

ประโยชนถั่วดาวอินคา
1. เมล็ดถั่วดาวอินคานํามาคั่วไฟรอนใหสุก
กอนรับรับประทานเปนอาหารขบเคี้ยว เนื้อ
เมล็ดหอม กรอบ และมีรสมันอรอยคลายกับ
เมล็ดถั่ว

2. เมล็ดถั่วดาวอินคาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ขนมขบเคี้ยว อาทิ ถั่วคั่วเกลือ ถั่วทอด เปนตน
3. เมล็ดถั่วดาวอินคานํามาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑอาหาร อาทิ ซอส ซีอิ้ว เตาเจี้ยว
เปนตน รวมถึงแปรรูปเปนแปงถั่วดาวอินคา
สําหรับใชประกอบอาหาร และทําขนมหวาน
4. เมล็ดถั่วดาวอินคานํามาสกัดน้ํามัน ซึ่ง
นําไปใชประโยชนในหลายดาน ไดแก
– ใชเปนน้ํามันรับประทานเพื่อเปนอาหารเสริม
ใหแกรางกาย โดยมักผลิตในรูปบรรจุขวดหรือ
บรรจุแคปซูลพรอมรับประทาน
– ใชเปนน้ํามันทอดหรือประกอบอาหาร
– ใชเปนสวนผสมของเครื่องสําอาง เชน โฟ
มลางหนา สบู น้ําหอม และครีมบํารุงผิว เปน
ตน
– น้ํามันที่สกัดไดใชสําหรับทานวดแกปวดเมื่อย
รวมถึงใชชโลมผมใหดกดํา และจัดทรงงาย
5.ใบออน และยอดออนนํามาประกอบอาหาร
เนื้อใบ และยอดออนมีความนุม และมีรสมัน
ไมมีกลิ่นเหม็นเขียว สามารถทําไดในหลายเมนู
อาทิ ยอดถั่วดาวอินคาผัดน้ํามันหอย แกงจืด
ยอดออนถั่วดาวอินคา แกงเลียงหรือแกงออม

ยอดออนถั่วดาวอินคา เปนตน รวมถึงนํายอด
ออนมาลวกหรือรับประทานสดคูกบ
ั น้ําพริก
หรืออาหารจําพวกลาบ ซุบหนอไม เปนตน
6. ใบแกที่มีมีสีเขียวเขมนํามาสับเปนชิน
้ เล็ก
แลวตากแดดใหแหง กอนใชชงเปนชาดื่ม
7. ใบที่มีสีเขียวสดนํามาสกัดคลอโรฟลลหรือ
นํามาปนเปนน้ําคลอโรฟลลดื่ม
8. เปลือกฝก และเปลือกเมล็ดใชทําปุยหมัก
หรือนําไปอัดเปนเชื้อเพลิงแทงสําหรับหุงหา
อาหาร
คุณคาทางโภชนาการของเมล็ดถั่วดาวอิน
คา (ถั่วคั่วเกลือ 100 กรัม)
Proximates
กิโล
แคลอรี

607

โปรตีน

กรัม

32.14

ไขมัน

กรัม

46.43

พลังงาน

คารโบไฮเดรต กรัม

17.86

เสนใย

17.9

กรัม

Minerals
แคลเซียม

มิลลิกรัม 143

เหล็ก

มิลลิกรัม 2.57

โซเดียม

มิลลิกรัม 643

Vitamins
วิตามิน C,
(กรม
แอสคอบิค)

มิลลิกรัม 0

วิตามิน A, IU

IU

Lipids

0

กรดไขมัน

กรัม

3.57

คอล
เลสเตอรอล

มิลลิกรัม

0

ที่มา : USDA Nutrient Database
นอกจากนั้น ยังมีรายงานคุณคาทาง
โภชนาการอื่นที่ตรวจพบ ไดแก Omega-3
fatty acid และ Omega-6 fatty acid ที่รอย
ละ 82 จากเมล็ดถัว่ ดาวอินคา 100 กรัม และ
พบโอเมกา-3 ที่สูงถึง 12.8-16.0 กรัม/ 100
กรัม รวมถึงวิตามิน E ชนิดโทโคเฟอรอล แคโร
ทีน โพลีฟนอล ไฟโตสเตอรอล และกรดอะมิ
โนหลายชนิด ไดแก ซิสเตอีน ไทโรซีน ทรี
โอนีน ทริปโตฟาน (ที่มา : (1) )
สรรพคุณถั่วดาวอินคา
เมล็ดถั่วดาวอินคานํามาคัว่ รับประทานหรือ
สกัดน้ํามันสําหรับประกอบอาหารหรือ
รับประทาน ซึ่งอุดมไปดวยสารอาหารหลาย
ชนิด ซึ่งในเมล็ดมีสรรพคุณหลายดาน ไดแก
– ชวยลดคอเลสเตอรอล

– ชวยปองกันการแข็งตัวของเลือด
– ชวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
– ปองกันโรคความดันโลหิตสูง
– ชวยลดไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด ปองกัน
ไขมันอุดตันในเสนเลือด
– ชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และ
ปองกันโรคเบาหวาน
– ชวยลดน้ําหนัก
– ชวยลดอาการซึมเศรา
– กระตุนความจํา ชวยสงเสริมพัฒนาการของ
สมอง
– ปองกันโรคสมองเสื่อม
– เสริมสรางเซลล และรักษาความแข็งแรงของ
เซลล
– ปองกัน และลดการอักเสบของหลอดเลือด
– ปองกัน และลดอาการของโรคไขขอ
– รักษาโรคผิวหนัง
– ปองกัน และบรรเทาโรคหอบหืด
– รักษาโรคไมเกรน
– ปองกันโรคตอหิน ตอกระจก
– ตานอนุมูลอิสระ ปองกันการเสื่อมของเซลล
ชวยใหผิวเปลงปลั่ง แลดูออ นวัย
– ควบคุมความดันในลูกตา และเสนเลือด

– กระตุน และสงเสริมภูมคิ มุ กันของรางกาย
– ตํารับยาสมุนไพรของชาวอเมซอนมีการใช
เมล็ดถั่วดาวอินคาเปนยารักษาโรครูมาตอยด
และลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ใบ และยอดออน (รับประทานหรือชงเปนชา)
– ชวยลดน้ําตาลในเลือด
– ชวยลดไขมันในเสนเลือด
– ปองกันโรคหลอดเลือด และสมอง
– ปองกันโรคเบาหวาน
โอเมกา-3 ในถั่วดาวอินคา
ถั่วดาวอินคา ถือวามีปริมาณโอเมกา-3 สูง
และสูงกวาธัญพืชหลายชนิด รวมถึงปลาบาง
ชนิดที่เปนแหลงโอเมกา-3 ในปจจุบัน ดังนั้น
จึงมีการวิจัยเกี่ยวกับการนําถั่วดาวอินคามาใช
เปนแหลงโอเมกา-3 แทนน้าํ มันจากปลาได
หรือไม

การศึกษาผลของน้ํามันจากถั่วดาวอินคาตอ
การลดระดับไขมันในเลือดกับผูปวย 24 คน ที่
มีปญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยให
ผูปวยรับประทานน้ํามันทีส่ กัดจากถั่วดาวอิน
คา 5-10 มิลลิลติ ร ความเขมขนของโอเมกา-3
ขนาด 2 กรัม/5 ml และอีกกลุมรับประทาน
กรดไขมันโอเมกา-3 จากน้ํามันปลา นาน 4
เดือน พบวา ทั้ง 2 กลุม มีผลคอเลสเตอรอล
ทั้งหมด และไขมันที่ไมจําเปนในเลือดลดลง
และพบวาระดับไขมันเอชดีแอล (HDL) เพิ่มขึ้น
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวากรดไขมันโอเมกา-3 ใน
น้ํามันที่สกัดไดจากถั่วดาวอินคา มีคุณสมบัติที่
ดีตอรางกายคลายกับกรดไขมันโอเมกา-3 จาก
น้ํามันปลา

เปรียบเทียบกับน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน
ปริมาณเทากัน ตอนเชา นาน 4 เดือน พบวา
การรับประทานน้ํามันทั้ง 2 ชนิด จะเกิด
ผลขางเคียงในสัปดาหที่ 4 ไดแก
– อาการคลื่นไส
– เรอ
– รอนวูบวาบ
– ปวดศีรษะ
– ปวดทอง
– ทองผูก

ความเปนพิษ
งานวิจัยเพือ่ หาความปลอดภัย และ
ผลขางเคียงจากการรับประทานน้ํามันถั่วดาว
อินคา โดยการทดลอง
ในชาย และหญิงที่มีอายุระหวาง 25-55 ป
จํานวน 30 คน แบงเปนชาย 13 คน และเพศ
หญิง 17 คน แตละคนรับประทานน้ํามันถั่ว
ดาวอินคา วันละ 10-15 มิลลิลิตร โดย

การปลูกถั่วดาวอินคา
ปจจุบัน การปลูกถั่วดาวอินคานิยมปลูกดวย
การเพาะเมล็ด เพราะสะดวก งาย และ
ประหยัดเวลา อีกทั้งสามารถเพิ่มจํานวนกลา
ไดอยางจํานวนมาก แตก็ทาํ ไดดวยวิธีอื่น อาทิ
การปกชํากิ่ง และการตอนกิ่งเชนกัน ทั้งนี้
เมล็ดถั่วดาวอินคาที่ใชเพาะกลาจะตองเปน
เมล็ดที่ไดจากฝกที่แกหรือแหงเต็มที่แลว

สวนผลขางเคียงตอตับดวยการวัดคา
Creatinine ไมพบวามีความผิดปกติในทั้ง 2
กลุม

การเตรียมวัสดุเพาะ
วัสดุที่ใชเพาะกลา ควรเตรียมดวยการผสมดิน
ทราย และปุยคอกหรือแกลบดําหรือขุย
มะพราว อัตราสวนที่ 1:1:2 ซึ่งสามารถใชไดทั้ง
การเพาะเมล็ดกอนในแปลงเพาะหรือบรรจุลง
ถุงเพาะชําสําหรับเพาะเมล็ดโดยตรง
วิธีเพาะเมล็ด
การเพาะกลาจากเมล็ดสามารถทําได 2 แบบ
คือ
1. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะแลวยายเมล็ด
ลงเพาะในถุงเพาะชํา
วิธีนี้เปนวิธีที่งาย ทําใหไดตน
 ที่งอกแนนอน
และประหยัดถุงเพาะชําได แตเสียเวลาเพิม่ ขึ้น
โดยนําวัสดุเพาะเกลี่ยลงแปลงเพาะที่อาจทํา
ดวยอิฐวางเรียงเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง
1 เมตร และยาวตามความตองการ โดยใหวัสดุ
เพาะสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร กอนนํา
เมล็ดปกลงเรียงเปนแถวใหชิดกัน หางกัน
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากนั้น เกลี่ยหนา
ดินใหกลบทับเมล็ดประมาณ 1 เซนติเมตร
กอนจะรดน้ําใหชมุ หลังจากนั้น ดูแล และรด

น้ําทุกวัน หลังจากเมล็ดงอกใหเห็นยอดกลา
ใหขุดเมล็ดลงเพาะในถุงเพาะชําตอ
2. การเพาะเมล็ดลงถุงเพาะชําโดยตรง
เปนวิธีที่งาย และประหยัดเวลาไดมากกวาวิธี
แรก แตอาจมีบางถุงเพาะชําไมมีตนกลา
เพราะบางเมล็ดอาจไมงอก ซึ่งทําไดโดยนํา
เมล็ดปกลงในถุงเพาะ และเกลี่ยดินกลบ
เล็กนอย กอนรดน้ําใหชุม
หลังการเพาะในถุงเพาะชํา พรอมดูแลจนตน
กลามีอายุ 30-40 วัน แลว หรือตนสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร ใหทําการยายกลาลง
ปลูกในแปลงตอ

การเตรียมแปลง และหลุมปลูก
สําหรับแปลงปลูก ควรทําการไถพรวนดิน
และกําจัดวัชพืชออกใหหมดกอน จากนัน
้ ขุด
หลุมปลูกเปนแถวยาว ขนาดหลุมลึกประมาณ
30 เซนติเมตร กวางประมาณ 30 เซนติเมตร
ระยะหางระหวางหลุม และแถวที่ 2-4 x 2-4
เมตร ซึ่ง 1 ไร จะปลูกไดประมาณ 200-400
ตน จากนัน
้ ตากหลุมไวประมาณ 5-7 วัน
ในระหวางการตากหลุมใหทําการปกเสาค้ํายัน
สูงประมาณ 2 เมตร พรอมยึดโครงเสาเปน
ดวยลวดเปนตาขายหรือเปนแนวตามความยาว
แถว ทั้งนี้ การทําค้ํายันอาจทําหลังการปลูก
แลวก็ได แตนิยมทํากอนปลูก เพราะสามารถ
ค้ํายันตนหลังปลูกไดพรอมกัน
วิธีการปลูก
หลังจากที่ตากหลุมไวแลว ใหหวานโรยรองกน
หลุมดวยปุยคอก 3-5 กํามือ/หลุม และปุยเคมี
สูตร 15-15-15 อีก 1 กํามือ/หลุม พรอมเกลีย่
ดินลงคลุกผสมใหเขากัน จากนั้น นําตนกลาลง
ปลูก พรอมเกลี่ยดินถมโคนตนใหสงู ขึ้นมา
เล็กนอย พรอมกับใชเชือกฟางผูกกลางตนเขา

กับเสาค้ํายันเปนวงอยางหลวม แตผูกรัดเงื่อน
ใหแนน จากนั้น รดน้ําใหชมุ
การใหน้ํา
การปลูกถั่วดาวอินคา ควรปลูกในตนฤดูฝน
ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่ง
จะตองเตรียมกลาตัง้ แตเดือนมีนาคม-เมษายน
ซึ่งหลังการปลูก หากฝนทิ้งชวงจะตองคอยให
น้ําทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง แตหลังจาก
นั้น ปลอยใหเติบโตจากน้ําฝนตามธรรมชาติ
ทั้งนี้ เมื่อถึงหนาแลงที่ไมมฝี นตก ควรใหน้ํา
อยางนอย 2 ครั้ง/สัปดาห
การกําจัดวัชพืช
– หลังจากการปลูกแลวประมาณ 1-2 เดือน
ใหกําจัดวัชพืช 1 ครั้ง
– ในระยะ 1 ปแรก ใหกําจัดวัชพืชในทุกๆ 3
เดือน
– ในปที่ 2 ขึ้นไป ใหกําจัดวัชพืชในทุกๆ 2 ครั้ง/
ป

ทั้งนี้ ความถี่ในการกําจัดวัชอาจถี่ขึ้น
โดยเฉพาะในชวงปแรก และในฤดูฝนที่วัชพืช
เติบโตไดเร็ว โดยการกําจัดอาจใชวิธีไถพรวน
ชองวางแปลงดวยรถไถ และการถากดวยจอบ
การใสปุย
– หลังจากการปลูกแลว ประมาณเดือนที่ 2
ใหใสปุยคอก อัตรา 2-3 กํามือ/ตน บริเวณ
โคนตน รวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1
กํามือ/ตน โดยหวานใหหางโคนตนประมาณ
20-30 เซนติเมตร
– หลังจากการปลูกแลวประมาณ 4-5 เดือน
ใหใสปุยคอกอีกครั้ง และใสปุยเคมีสตู ร 8-2424 ในอัตราเดียวกัน ซึ่งเปนระยะกอนการติด
ดอก และผล
– ในระยะ 1 ปแรก ใหใสปยุ 2-3 ครั้ง คือ
หลังปลูก กอนออกดอก และหลังเก็บฝก
– ในระยะปที่ 2 ขึ้นไป ใหใสปุย 2 ครั้งในทุกๆ
ป คือ ระยะกอนออกดอก สูตร 8-24-24
และหลังเก็บฝก สูตร 15-15-15 รวมกับปุย
คอกทุกครั้ง

วิธีเก็บฝก
หลังจากการปลูกแลวประมาณ 5-6 เดือน ตน
ถั่วดาวอินคาจะเริ่มออกดอก และติดฝก
จากนั้น ประมาณอีก 3 เดือน ฝกจะเริ่มแก
พรอมเก็บ ซึ่งควรเก็บฝกทีส่ ุกเต็มที่แลว และ
กําลังเริ่มแหง คือ ฝกที่มีสดี ํา และคอย
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล

ทั้งนี้ เมล็ดถัว่ ดาวอินคาในชวงเริ่มแรกที่มีการ
สงเสริมใหปลูกจะมีราคาแพง คือ เมล็ดที่
กะเทาะเปลือก ราคาประมาณ 80 บาท/
กิโลกรัม และฝกแหงที่ยังไมกะเทาะเมล็ดออก
ราคาประมาณ 35 บาท/กิโลกรัม (สืบคนเมื่อ
10 ธันวาคม 2559 ที่มา : (2) ) แตหากมี

เกษตรกรปลูกเพิ่มมากขึ้น มักทําใหราคาลดลง
ดังนั้น จึงควรศึกษาราคาในตลาด และ
แนวโนมการตลาดในอนาคตเสียกอน หาก
ตองการปลูก

