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บทคัดย่อ 

Sacha inchi หรอืที่รูจ้กักนัทั่วไปในชื่อ ถั่วดำวอินคำ เป็นพืชน ำ้มนัที่มีถ่ินก ำเนิดในเขตรอ้นของทวีปอเมรกิำใต ้
ปัจจบุนัประเทศไทยมีกำรเพำะปลกูถั่วดำวอินคำในเชิงพำณิชยแ์ละก ำลงัไดร้บัควำมสนใจจำกผูบ้รโิภคเนื่องจำกมีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรสงูและยงัพบสำรที่มีประโยชนต่์อสขุภำพ เช่น กรดไขมนัโอเมกำ 3, 6, 9 สำรประกอบฟีนอลกิ และสำรไฟ
โตสเตอรอล รำยงำนกำรศกึษำที่ผ่ำนมำพบว่ำถั่วดำวอินคำมีโปรตีนสงู และมีกรดอะมิโนที่จ  ำเป็นต่อร่ำงกำย แต่อย่ำงไรก็
ตำมขอ้มูลเก่ียวกบัชนิดและปริมำณกรดอะมิโนในถั่วดำวอินคำยังมีนอ้ย จงึไดท้  ำกำรศกึษำชนิดและปรมิำณกรดอะมิโนใน
ถั่วดำวอินคำในประเทศไทย โดยวิธี Ultra-high performance liquid chromatography ผลกำรศกึษำพบว่ำถั่วดำวอินคำ 
มีกรดอะมิโนที่จ  ำเป็นครบทุกชนิด กำรประเมินคุณค่ำทำงโภชนำกำรของโปรตีนในถั่วดำวอินคำโดยเปรยีบเทียบปรมิำณ
กรดอะมิโนจ ำเป็นแต่ละชนิดที่พบกบั Amino acid scoring pattern ซึ่งจดัท  ำโดยคณะกรรมกำรรว่ม FAO/WHO พบว่ำ
โปรตีนจำกถั่วดำวอินคำมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรใกลเ้คียงกบัโปรตีนจำกถั่วเหลอืง และมีไลซีนเป็นกรดอะมิโนจ ำกดั ขอ้มลูที่
ไดน้ีส้ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนใ์นกำรสง่เสริมภำวะโภชนำกำรของประชำชน อีกทั้งยงัสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นข้อมูลในกำร
พฒันำผลิตภัณฑอ์ำหำรใหม่เพื่อขบัเคลื่อนอตุสำกรรมเกษตรของประเทศ 
ค าส าคัญ:  กรดอะมิโน, ถั่วดำวอินคำ 

Abstract 
Sacha inchi or commonly known as Inca nut is an oilseed crop originated throughout the continental 

zone of tropical South America. Nowadays, Inca nut is cultivated commercially in Thailand and is being now 
gained attention as it is high in nutritional value and has natural substances with health benefits; for example, 
Omega 3, 6, 9, phenolic compounds and phytosterols. Recent studies revealed that Inca nut is rich in protein 
and has essential amino acid; however, little information is known about type and content of amino acid in 
Inca nut. Thus, study on type and content of amino acid in Inca nut in Thailand was then conducted by Ultra-
high performance liquid chromatography. The result demonstrated that Inca nut contains all essential amino 
acid. Nutritional evaluation of protein in Inca nut by comparing essential amino acid content that was found 
with Amino acid scoring pattern as recommended by joint FAO/WHO expert committee indicated that protein 
from Inca nut has comparable nutritional value to protein from Soybean and lysine is defined as limiting amino 
acid. Data from this work may be applied to use in promoting nutritional status of people and in facilitating the 
development of novel food products that will contribute to drive national agro-industry.  
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