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บทคัดยอ
มั น แกว เป น พื ช หั ว ในตระกู ล ถั่ ว ที่ ป ลู ก มากเกื อ บทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศไทย ปลู ก มากในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนของมันแกวที่นํามาบริโภคเปนอาหารคือสวนของรากสะสมอาหาร ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการหลาย
ประการ คุณสมบัติที่สําคัญของมันแกวคือ มีไฟเบอรประเภทพรีไบโอติก ที่สําคัญ ไดแก ฟรุคแทน มันแกว 100 กรัม ใหพลังงาน
38 กิโลแคลอรี น้ําที่สกัดจากหัวมันแกวมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการผลิตและพัฒนาเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทั้งเครื่องดื่มที่ผาน
การหมักและไมผานการหมัก อยางไรก็ตามยังไมพบการศึกษาการแปรรูปเครื่องดื่มจากมันแกวในประเทศไทย รายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของมันแกวเพื่อการผลิตเครื่องดื่มฟงกชันในบทความนี้เปนแนวทางสําหรับผูสนใจไดศึกษาและคนควาวิจัยตอไป
คําสําคัญ: มันแกว น้ํามันแกว คุณสมบัติ เครื่องดื่มฟงกชนั ประโยชนของมันแกว

Abstract
Yam bean are a root crop in Fabaceae, which planted all over the country. Grows much in the
Central and Northeast. The portion of the yam bean that is consumed as food is the root storage. It has
many nutritional values. The key features of the Yam bean are: the prebiotic fiber is the fructans, the 100
grams of yam bean gives 38 kilocalories of energy. The juices extracted from the yam bean is suitable for the
production and development of a healthy drink, both fermented and non-fermented beverages. However,
there is no study on the processing of beverages from Yam bean in Thailand. Details of the properties of the
yam bean for the production of beverages in this article are a guideline for those interested in further study
and research.
Keywords: Yam bean; Yam bean juices; Properties; Functional Beverages; Yam bean benefit

บทนํา
มันแกว (yam bean หรือ jicama) จัดเปนพืชผักตระกูลถั่ว มีรากสะสมอาหารที่ใชบริโภค เรียกวา edible tuberous
roots มีลักษณะผสมระหวางแอปเปลและเทอรนีฟ เปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดจาก Mexican peninsula จัดเปนพืชอาหารที่สําคัญของ
ผูคนที่อาศัยอยูในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต แถบคาริเบียน และหลายพื้นที่ของทวีปเอเชียมาเปนเวลาหลายพันป [1]
ลักษณะของมันแกวเปนพืชเถาเลื้อย สวนที่นํามาบริโภคไดเรียกวาหัวมันแกว เปนรากสะสมอาหารที่อยูใตดิน มีลักษณะกลมมน
ปลายแหลมเรียว เปลือกเหนียว บาง มีสีน้ําตาลออน เนื้อในสีขาว มีความกรอบและฉ่ําน้ํา สามารถนํามาประกอบอาหารไดทั้ง
อาหารคาวและอาหารหวาน หรือบริโภคสดเหมือนผลไม หัวมันแกวสดมีความฉ่ํา กรอบ สดชื่นเหมือนเนื้อผลไม ทั้งชวยดับรอน
รางกายไดเปนอยางดี เพราะในเนื้อมันแกว 100 กรัม เปนน้ําถึง 90.5 กรัม หัวมันแกวยังมีคารโบไฮเดรต 8.2 กรัม โปรตีน
0.9 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม แคลเซียม 9 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 16 มิลลิกรัม เหล็ก 0.5 มิลลิกรัม ไทอะมิน 0.03 มิลลิกรัม
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ไนอะซิน 0.3 มิลลิกรัม และวิตามินซี 9 มิลลิกรัม รสหวานของเนื้อมันแกวมาจากสารอินูลิน (Inulin) ซึ่งเปนน้ําตาลโอลิโก
ฟรุกโทส (Oligofructose) ที่รางกายเราไมสามารถเผาผลาญได มันแกวจึงเหมาะสําหรับผูเปนโรคเบาหวาน และผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนัก [2] สําหรับในประเทศไทยมีการปลูกมันแกวเกือบทั่วประเทศ ซึ่งมีปริมาณมากนอยตามความเหมาะสมของ
ภูมิป ระเทศ โดยปลูก มากที่สุด ในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแกน อยา งไรก็ตามการใชประโยชนจ ากมัน แกวในรูปแบบอื่ นมี
จํา กัด โดยเฉพาะการนํามาแปรรูป เปนเครื่อ งดื่ม ซึ่ง ในบทความนี้ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลงานวิจัย และแหลงขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติของมันแกวที่เหมาะสมตอการนํามาผลิตอาหารฟง กชันสําหรับเปนแนวทางเพื่อการใชประโยชนจาก
มันแกวตอไป

ขอมูลทางพฤกษศาสตรมันแกว
มันแกว เปนพืชในจีนัส Pachyrhizus อยูในตระกูลถั่ว (Fabaceae) เจริญไดดีในเขตรอนและกึ่งรอน ในสภาพดินเปนกรด
และดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา พืชในจีนัส Pachyrhizus มีดวยกัน 5 สปชีส สปชีสที่ปลูกเพื่อใชรากเปนอาหารมีเพียง 3 สปชีส
โดยสปชีสที่ปลูกมาก คือ P. erosus ปลูกมากในบราซิล สหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไนจีเรีย ประเทศไทย และ
มาเลเซีย [3] ลักษณะของหัวมันแกวเปนรากสะสมอาหาร มีเปลือกบางสีน้ําตาลออน ปอกงาย เนื้อในมีสีขาว มีความกรอบ และมี
รสหวานปานกลาง จัดเปนพืชผักประเภทใชประโยชนจากราก เนื้อสัมผัสของหัวมันแกวสดมีความใกลเคียงกับมันฝรั่ง และแหวจีน
(Chinese water chestnut)

รูปที่ 1 ลักษณะหัวมันแกวพันธุหัวใหญและพันธุหัวเล็ก
ที่มา : http://thaizzaa.blogspot.com/2015/06/blog-post_8.html

รูปที่ 2 ลักษณะสีของเนื้อมันแกวเมื่อปอกเปลือก

องคประกอบทางเคมี
ไดมีผูศึกษาพบวา มันแกวมีองคประกอบทางเคมีที่เปนประโยชนหลายอยาง เชน ฟรุคแทน (fructans) ไตรเทอรพีน
(triterpenes) สเตอรอยด ไฟโทสเตอรอล และฟนอล ในสวนของใบ ลําตน และราก ในสวนของรากที่ใชเปนอาหารมีวิตามินซี
2570 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (โดยน้ําหนัก) สวนของรากที่ใชบริโภคมีรสชาติหวานปานกลางถึงหวานมาก สวนใหญใชเปนเครื่องดื่ม
และเตรียมเปนน้ําเชื่อมที่มีฟรุคแทนสูง มันแกวนิยมบริโภคสดเพราะมีรสชาติคลายลูกแพรและแอปเปล เนื้อมันแกวเมื่อสัมผัสกับ
อากาศไมเกิดการเปลี่ยนสี นอกจากนั้นมันแกวยังเตรียมเพื่อบริโภคสดรวมกับผักสดชนิดอื่น [4, 5] ขอมูลทางโภชนาการที่สําคัญ
ของมันแกวสดตอสวนที่บริโภคได 100 กรัม ไดแก พลังงาน 38 กิโลแคลอรี คารโบไฮเดรท 8.82 กรัม ไฟเบอร 4.9 กรัม วิตามินซี
20.2 มิลลิกรัม แคลเซียม 12 มิลลิกรัม และเบตาแคโรทีน 13 ไมโครกรัม [6] คุณคาทางโภชนาการที่พบในมันแกวจากการ
วิเคราะหพบวามีไฟเบอรสูง มีวิตามินซี และเกลือแร ตลอดจนพฤกษเคมีประเภทฟาโวนอยด สารประกอบคารโบไฮเดรทที่พบเปน
น้ําตาลฟรุคโทส 11.7 กรัม/กิโลกรัม กลูโคส 11.1 กรัม/กิโลกรัม และซูโครส 27.6 กรัม/กิโลกรัม นอกจากนั้นยังมีโพลีแซคคาไรด
ชนิดอื่นๆ เชน แปง สารประกอบเพคติน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส เปนตน [7] ซึ่งโพลีแซคคาไรดดังกลาวสามารถนํามาผลิต
น้ําตาล หรือน้ําเชื่อมได
นอกจากองคประกอบทางโภชนาการตามที่กลาวขางตนแลว มันแกวยังมีกรดอะมิโนที่สําคัญอีกหลายชนิด โดย AbudArchila และคณะ [8] ไดศึกษา พบวามันแกวมีกรดอะมิโน เชน อลานีน (380-3500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) อารจีนีน (720-6635
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) กรดแอสปารติก (3870-35670 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซีสทีน (110-1015 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) กรดกลูตามิก
(820-2855 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไกลซีน (310-2855 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ฮีสติดีน (370-3410 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไอโซลิวซีน
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(310-2855 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ลิวซีน (410-4425 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไลซีน (510-4700 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) เมไธโอนีน (1301200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ฟนิลอลานีน (320-2950 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) โพรลีน (430-4330 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซีรีน (470-4330
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไทโรซีน และวาลีน เปนตน

การบริโภคและการใชประโยชนจากมันแกว
การบริโภคมันแกวสวนใหญ นิยมรับประทานเฉพาะสวนหัวที่อยูใตดินสวนที่เปนเนื้อสีขาว หรือบริโภคหัวมันแกวสดเพราะ
ปริมาณไฟเบอรสูง มีวิตามินและเกลือแร [7] มันแกวสดมีรสชาติหวาน กรอบและฉ่ําน้ํา รูปแบบการบริโภคมันแกวคลายกับผลไม
โดยจิ้มกับพริกเกลือหรือไมก็ได หรือนํามาประกอบอาหาร เชน สลัด ทับทิมกรอบ แกงสม ตมจืด หรือ มันแกวผัดไข มันแกวดิบ
นําไปประกอบอาหารสามารถเขากับวัตถุดิบอื่นไดดี เชน ผสมในสลัดผลไม ใชจิ้มกับเครื่องจิ้มซัลซา สลัดที่มีผักกาดหอมเปน
สวนประกอบหลัก สลัดไก สลัดพาสตา กุยชายไสมันแกว มันแกวบดสามารถใชแทนมันฝรั่งบดไดดี ซึ่งทําไดโดยปอกเปลือกมัน
แกว หั่นใหเปนลูกเตาและตมในน้ําที่เติมเกลือลงไปนิดหนอย เติมกระเทียมที่ปอกเปลือกและทุบแลวลงในน้ําเพื่อเพิ่มรสชาติ นําไป
ตมจนมันแกวนิ่ม เทน้ําทิ้งและบดดวยเครื่องบดมันฝรั่ง เติมเนยและนม หรือครีมจากนั้นคนจนมันแกวบดนุมและฟู ก็จะไดมันแกว
บดใชบริโภคแทนมันฝรั่งบด รูปแบบการบริโภคมันแกวมีความแตกตางกันตามแตละภูมิภาค แหลงปลูก หรือวิถีชีวิต หัวมันแกวมี
สตารท เพคติน เปนองคประกอบ ซึ่งมีการศึกษาถึงการสกัดและคุณสมบัติของแปงจากมันแกว โดย Mélo และคณะ [9] ผล
การศึกษาพบวา แปงจากมันแกวมีคุณสมบัติตางจากพืชหัวชนิดอื่น ไดแก อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาเจลาติไนเซชันอยูระหวาง
53-63 องศาเซลเซียส และเปลี่ยนเปนแปงเปยกไดที่อุณหภูมิ 64.5 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดังกลาวเปนอุณหภูมิที่ต่ํา กวาการ
เกิดปฏิกิริยาเจลาติไนเซชันของแปงจากธัญพืช แปงเปยกจากมันแกวมีความหนืดสูง มีแนวโนมการคืนตัว (retrogradation) สูง
คุณสมบัติของแปงจากมันแกวใกลเคียงกับแปงมันสําปะหลัง นอกจากนั้นยังมี การศึกษาถึงการใชเพคติกและเฮมิเซลลูโลสที่สกัด
จากหัวมันแกวเพื่อเสริมไฟเบอรชนิดที่ละลายน้ําโยเกิรตชนิดกวน (stirred yogurt) โดย Ramirez-Santiago และคณะ [10]
พบวาการแยกตัวของน้ําออกจากสวนที่เปนเคิรด (syneresis) ในโยเกิรตลดลง และมีคุณลักษณะเนื้อสัมผัสดาน mouthfeel ของ
การยอมรับดีขึ้น โดยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาไฟเบอรจากมันแกวสามารถนําไปใชในการผลิตโยเกิรตเชิงพาณิชยได การบริโภค
มันแกวที่นาสนใจอีกแนวทาง คือ การนํามาผลิตและพัฒนาเปนเครื่องดื่ม มีการศึกษาถึงการใชเอนไซมเซลลูเลสและเฮมิเซลลูเลส
เพื่อสกัดน้ําตาลโดยการยอยสลายมันแกว ผลการศึกษาพบวาการสกัดน้ําตาลจากมันแกวโดยใชสวนผสมของเอนไซมเซลลูเลสและ
เฮมิเซลลูเลสไดผลผลิตของน้ําตาล 61.7 เปอรเซ็นต ซึ่งน้ําตาลที่สกัดไดจากมันแกวสามารถนําไปใชเพื่อการผลิตเครื่องดื่มจากมัน
แกว เครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล หรือนําไปเปนสับสเตรทในการหมัก [11] เชนเดียวกับผลไมชนิดอื่นได สวนการผลิต
เครื่องดื่มสุขภาพประเภทน้ํามันแกวพรอมดื่มหรือน้ํามันแกวโพรไบโอติกมีความเปนไปไดสูงแตยังมีการศึกษาไมมากนัก

ประโยชนของมันแกวตอสุขภาพ
ขอมูลจาก https://draxe.com/jicama/ [1] ไดกลาวถึงประโยชนของมันแกวตอสุขภาพไวดังนี้
1. เปนแหลงที่สําคัญของเสนใยประเภทพรีไบโอติก เมื่อเปรียบเทียบกับผักประเภทหัวดวยกัน เชน มันฝรั่ง เทอรนีฟ
หัวบีทและรูตาบากา (rutabaga) มันแกวมีความโดดเดนเพราะเปนอาหารที่มีไฟเบอรสูง ไฟเบอรจากมันแกวจัดเปนคารโบไฮเดรท
ชนิดพรีไบโอติกฟรุคแทน (prebiotic fructan) หรือที่เรียกวา โอลิโกฟุคโตสอินูลิน (oligofructose inulin) เพราะไมถูกยอยใน
ระบบการยอยอาหารของมนุษยแตถูกหมักในลําไส พลังงานจากอินูลินมีคาเปนศูนย มีประโยชนตออวัยวะที่ทําหนาที่ยอยอาหาร
ดังนั้นเมื่อรางกายไดรับจึงมีผลกระตุนภูมิคุมกัน อินูลินชวยสงเสริมการเจริญของจุลินทรียโพรไบโอติก เมื่ออยูในลําไสจะถูกใชเปน
สับสเตรทในการหมักโดยแบคทีเรีย และชวยเพิ่มจํานวนแบคทีเรียในลําไส เชน บิฟโดแบคทีเรีย ในกระบวนการหมักจะสราง
สารประกอบที่มีประโยชนที่เรียกวา บิวทิเรท กรดแลคติก และ short chain fatty acid ขอเสนอแนะจากงานวิจัยพบวา อินูลิน
ประเภทฟรุคแทนมีคุณสมบัติเปน anticarcinogenic และ anticancer มีผลตอการชวยกระตุนภูมิคุมกัน ชวยควบคุมน้ําหนัก มี
ผลตอกระบวนการเมแทบอลิซึม ชวยปรับสมดุลของฮอรโมนตามธรรมชาติ และชวยในการยอยอาหาร เปนตน
2. ชวยในการลดน้ําหนักและควบคุมน้ําตาลในเลือด มันแกวเปนผักที่มีไฟเบอร มีดัชนีน้ําตาลต่ํา (low gycemic
index) มีแปงที่ไดยอมรับวาเหมาะสําหรับทุกๆ คน ชวยรักษาสมดุลของน้ําตาล หรือผูที่ปวยเปนโรคเบาหวาน และชวยในการลด
น้ําหนักไดเร็ว ซึ่งการบริโภคอาหารที่มีไฟเบอรมีผลชวยทําใหควบคุมระดับน้ําตาลและกลูโคสในเลือด อาหารที่มีไฟเบอรสูงจะชวย
ควบคุมน้ําหนัก ลดความอยาก และทําหนาทีค่ ลายฮอรโมนอินซูลิน มีการศึกษาพบวามันแกวสกัดมีผลในการยับยั้งปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอการเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือด เชน ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหลังมื้ออาหาร (postprandial hyperglycemia) อันเกิดจาก
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ปฏิกิริยาของ α-glucosidase และ α-amylase เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาของหนูที่เปนเบาหวานที่ไดรับสารเสริมจากมันแกวกับ
หนูที่ไมไดรับสารเสริมจากมันแกว พบวาการเพิ่มของระดับน้ําตาลหลังมื้ออาหารในหนูที่ไมไดรับสารเสริมจากมันแกวมีมากกวาหนู
ที่ไดรับสารเสริมจากมันแกวอยางมีนัยสําคัญ การบริโภคมันแกวเมื่อถูกยอยในระบบทางเดินอาหารแลว ไฟเบอรจะขยายตัวอยูใน
กระเพาะอาหารและดูดซึมน้ํา ทําใหรูสึกอิ่ม และปองกันกินจุบกินจิบ หรือการบริโภคอาหารมากเกินไป
3. ทําหนาที่ชวยเพิ่มภูมิคุมกัน มันแกวเปนแหลงของพรีไบโอติกที่มีคุณประโยชน มีคุณสมบัติชวยรักษาสมดุลของ
จุลินทรียที่ตัวดีกับกับจุลินทรียตัวรายที่อาศัยอยูในลําไส และตอนปลายของลําไสใหญ เปอรเซ็นตของระบบภูมิคุมกันมากกวา 75
เปอรเซ็นต เกิดขึ้นที่ในระบบทางเดินอาหาร (GI tract) การทําหนาที่ชวยเพิ่มภูมิคุมกันอยางเหมาะสมขึ้นอยูกับปริมาณที่สมดุล
ระหวางจํานวนแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นกับแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร ขอมูลผลการศึกษาในวารสาร British Journal of
Nutrition ป 2005 พบว า พรีไบโอติก จําพืช ได แก อิ นูลิน ฟรุคแทนมี คุณสมบัติเ ปน สารปอ งกันมะเร็ ง (chemo-protective
agent) และสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลําไสใหญ โดยไดคนพบวามีผลในการตานสารพิษและสารกอมะเร็ งในลําไส ลดการ
เติบโตของเนื้องอก และยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง นักวิจัยพบวากลไกการตานมะเร็งตามธรรมชาติเปนผลมา
จากอินูลินฟุคแทนตอเนื้อเยื่อมะเร็งในลําไสใหญตอนปลายของหนู โดยเฉพาะเมื่อพรีไบโอติกทํางานรวมกับโพรไบโอติก ซึ่งเรียก
ภาวะนี้วา ซินไบโอติก (Synbiotic) มีความเชื่อวาพรีไบโอติกชวยปองกันมะเร็งเนื่องจากการหมักที่เกิดจากจุลินทรีย ในลําไสและ
การผลิตบิวทิเลต ผูคนสวนใหญที่ไมบริ โภคพรีไบโอติกอยางเพียงพอ ดังนั้ นการบริโภคมันแกวดิบจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยให
ไดรับพรีไบโอติกและชวยปองกันการกลายพันธุและการเติบโตของเนื้อมะเร็งภายในอวัยวะยอยอาหารได
4. มีประโยชนตอการบํารุงหัวใจ เชนเดียวกับผักหลายๆ ชนิด มันแกวมีน้ํามากและมีสารอาหารสูง สิ่งที่ทําใหมันแกวมี
ความแตกตางอยางมาก คือ ประเภทและโมเลกุลของคารโบไฮเดรทที่พบ โอลิโกฟรุคโตสอินูลินซึ่งพบไดในมันแกวปริมาณสูง มี
ความเกี่ยวของกับการชวยดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือด และชวยลดคอเรสเตอรอลตามธรรมชาติ อาหารที่มีปริมาณไฟเบอร
เปนจํานวนมากชวยในเรื่องสุขภาพของหลอดเลือดและลดการอักเสบ ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใชปองกันโรคเรื้อรัง เชนภาวะ
metabolic syndrome คอเลสเตอรอล หรือความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และภาวะตานอินซูลิน (insulin resistance)
สารอาหารอื่นที่พบในมันแกวที่ชวยทําใหหัวใจแข็งแรง ไดแก วิตามินซี (ชวยตานการอักเสบ) โพแทสเซียม (มีความสําคัญในการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด)
5. ชวยในการยอยอาหาร ผักที่มีน้ําและเสนใยสูงเปนที่ยอมรับวามีประโยชนในการชวยยอยอาหาร เนื่องจากทําให
อาหารออนนุมและใหเสนใย จําเปนสําหรับอิเลคโทรไลทและใหสารอาหารที่ชวยใหลําไสแข็งแรง มันแกวไดรับการพิจารณาวา
เปนผักที่ยอยงายเพราะมีน้ํา ปริมาณสูงและองคประกอบของไฟเบอรยังชวยลดอาการทองผูก หรือรักษาอาการทองเสีย จัดเปน
อาหารตานการอักเสบที่ชวยลดโอกาสเกิดซ้ําในระบบทางเดินอาหารรวม ชวยรักษาแผล กลุมอาการลําไสรั่ว และความผิดปกติของ
การยอยอาหาร
6. มีวิตามินซีที่ตานอนุมูลอิสระสูง นอกเหนือจากคุณสมบัติเปนพรีไบโอติกแลว มันแกวยังเปนแหลงของสารตาน
อนุมูลอิสระ ไดแก วิตามินซี โดย 1 ถวย ของมันแกวใหวิตามินซีมากกวา 40 เปอรเซ็นต ของวิตามินซีที่จําเปนในแตละวัน วิตามิน
ซีเปนสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญซึ่งทําลายอนุมูลอิสระและยังควบคุมการอักเสบ การบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีมีผลชวยปองกัน
การอักเสบ ซึ่งมีความสําคัญตอการรักษาภาวะความเครียด และการปองกันมะเร็ง โรคภูมิแพตัวเอง (autoimmune diseases)
โรคหัวใจ และอาการทางระบบประสาท/พฤติกรรม ระดับการรับรูทางสติปญญาลดลง (cognitive decline)
7. ชวยสงเสริมสุขภาพกระดูก โอลิโกฟรุคโทสอินูลินของมันแกวชวยทําใหกระดูกแข็งแรงเนื่องจากชวยเพิ่มการเก็บ
รักษาเกลือแร ยับยั้งอัตราการหมุนเวียนของการสูญเสียกระดูก และชวยในการดูดซึมแคลเซียมเขาสูกระดูก ใหธาตุอาหารที่สําคัญ
เชน โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแมงกานีส ซึ่งเกลือแรเหลานี้จําเปนตอกระดูกและปองกันการสูญเสียเกลือแรจากกระดูก หรือ
ภาวะกระดูกพรุนในผูสูงอายุ ซึ่งอยูในภาวะกระดูกพรุนจําเปนตองรักษาดวยอาหารตามธรรมชาติ

เครื่องดื่มจากมันแกว
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา มันแกวเปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง รูปแบบการบริโภคแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค
อยางไรก็ตามการนํามันแกวมาเปนเครื่องดื่มยังมีไมมากนัก สวนมากเปนการเตรียมเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เชน ผสมมัน แกว
กับผลไมชนิดอื่นในลักษณะปนผสมรวม เชน แคนตาลูป บีทรูท มะนาว เปนงานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับเครื่องดื่มจากมันแกว
ไดมีการศึกษา ดังนี้ Juarez และ Paredes-Lopaz [12] ไดสกัดน้ํามันแกวโดยนํามันแกวมาปอกเปลือก ลาง หั่นเปนชิ้นน้ําหนัก
40 กรัม นํามาปน กรอง และสกัดดวยเครื่องสกัด นําไปกรองดวยวิธี ultrafiltration นําน้ํามันแกวที่กรองไดไปศึกษาลักษณะตางๆ
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เทียบกับน้ํามันแกวสด พบวา น้ํามันแกวที่สกัดและกรองดวยวิธี ultrafiltration มีปริมาณของแข็งทั้งหมดและ crude fiber 23
และ 16.4 เปอรเซ็นต ขอมูลจากสิทธิบัตรวิธีการผลิตน้ํามันแกว [13] โดยนํามันแกวมาปอกเปลือก ลางน้ํา หั่นเปนชิ้นเล็กๆ นําไป
แชน้ําเปนเวลา 10 นาที จากนั้นนําไปตมจนเดือดเปนเวลา 20 นาที แยกเอาสวนน้ําออก ปลอยใหตกตะกอน นําสวนในมากรอง
อีกรอบ นําสวนที่ผานการกรองสุดทายมาผสมโดยเติมกรดซิตริก 0.75 % น้ําตาลทราย 1.0 % เติมโซเดียมเบนโซเอต กวนผสมให
เขากันเปนเวลา 15 นาที นําสวนผสมไปผานการกรองละเอียดโดยใช sanitary pump และนําไปเขาสูขั้นตอนการบรรจุและปด
ฉลาก ไดเปนน้ํามันแกวพรอมดื่ม จะเห็นไดวาวิธีการเตรียมน้ํามันแกวดังกลาวมีขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการไดงาย ไมซับซอน
สําหรับประเทศไทยมีการปลูกมันแกวในภาคตางๆ เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง โดยปลูกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกษตรกรปลูกเปนรายไดหลักหรือปลูกเปนรายไดเสริมหลังการปลูกพืชไรชนิดอื่น พันธุที่ปลูกมีพันธุหัวเล็ก และหัวใหญ เนื่องจาก
สวนหัวมันแกวมีการสะสมแปงและน้ําตาล ทําใหมันแกวมีรสหวาน กรอบ จึงนิยมนํามาบริโภคไดโดยตรงหรือนํามาประกอบ
อาหาร แตการนํามาผลิตเครื่องดื่มยังมีไมแพรหลาย ลักษณะปรากฏของน้ําที่สกัดไดจากมันแกวคือ มีสีเหลืองออน จนถึงเขียวอม
เหลือ มีความโปรงแสง มีกลิ่นถั่วเล็กนอย มีความหวาน 3-6 องศาบริกซ ลักษณะดังกลาวขึ้นอยูกับสายพันธุของมันแกว ซึ่ง
สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบเริ่มตนในการพัฒนาเปนเครื่องดื่มไดหลายชนิด เชน นํามาพัฒนาเปนน้ํามันแกวรสนม น้ํามันแกวรสน้ํา
กระเจี๊ยบ น้ํามันแกวลําไย เปนตน

สรุป
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวามันแกวเปนพืชหัวในตระกลูถั่วที่ปลูกมากในประเทศไทย มีประโยชนหลายประการ
เชน เปนพืชที่มีองคประกอบทางเคมีเหมาะสมตอการบริโภค มีปริมาณไฟเบอรสูง ใหพลังงานต่ํา มีกรดอะมิโนที่จําเปน การ
บริโภคมันแกวเกิดประโยชนตอสุขภาพหลายประการ เชน เปนแหลงของเสนใยพรีไบโอติกซึ่งเปนหนึ่งใน food functional
ingredient ชวยควบคุมน้ําหนักและควบคุมน้ําตาลในเลือด ชวยสรางภูมิคุมกัน ชวยบํารุงหัวใจ ชวยในการยอยอาหาร มีวิตามินซี
ซึ่ง เป น สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ และช ว ยส ง เสริ ม สุ ข ภาพของกระดู ก ในประเทศไทยการบริ โ ภคและใช ป ระโยชน จ ากมั น แกว
นอกเหนือจากการบริโภคสดและการนํามาแปรรูปเปนอาหารคาวยังมีจํากัด นักวิจัยบางทานเริ่มศึกษามันแกวเพื่อการใชประโยชน
ทางการแพทย สําหรับการใชมันแกวเพื่อผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพบวามีการศึกษาไมมากนัก ซึ่งคุณสมบัติของน้ําที่เตรียมไดจาก
มันแกวสามารถนําไปพัฒนาเครื่องดื่มไดหลายชนิด เชน น้ํามันแกวพรอมดื่มรสตางๆ และน้ํามันแกวโพรไบโอติก ซึ่งถาไดมีการ
ศึกษาวิจัยและสงเสริมการผลิตอยางครบวงจร ตลอดจนสงเสริมการผลิต เครื่องดื่มจากน้ํามันแกวในเชิงพาณิชยจะเปนการเพิ่ม
มูลคาของผลิตผลทางการเกษตรจากมันแกว ตลอดจนเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกมันแกวไดเปนอยางดี
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