เพื่อผูบริโภค

งา ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
กัษมาพร ปญตะบุตร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งา (Sesamum indicum L.) เปนพืชอาหารที่มนุษยปลูกและบริโภคมานานมากกวา 4,000 ป ทั้งใน รูปเมล็ดและ
นํ้ามันงา สําหรับประเทศไทยงาเปนพืชไรที่มีศักยภาพดีชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปเกษตรกร ปลูกงากอนหรือหลังการเก็บเกี่ยวพืช
ไรหลัก งาจึงสามารถปลูกเพื่อเปนพืชเสริมรายได ใหกับเกษตรกร ซึ่งใชเงินลงทุนตํ่าและใหผลตอบแทนสูง

งา

ปลูกไดทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในสภาพพื้นที่
ที่เปนนาและไร งาเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดี
ในดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า มีความตองการนํ้านอยกวา
พืชไรชนิดอื่นๆ เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง ฝาย ขาวฟางและถั่ว
ลิสง งามีอายุเก็บเกีย่ วสัน้ ดังนัน้ จึงใชเปนพืชเสริมรายไดใหแก
เกษตรกรไดเปนอยางดี นอกจากนี้ งายังเปนพืชที่ไดราคาดี
มาตลอด ปจจุบันประชาชนหันมานิยมบริโภคงาเปนอาหาร
สุขภาพมากขึ้น ดังนั้นปริมาณความตองการงา จึงมีแนวโนม
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ตลาดภายในและตางประเทศ แตอยางไรก็ตาม
การสงออกงา จะตองมีการแขงขันเรื่องราคากับประเทศผูสง
ออกงาที่สําคัญ ไดแก อินเดีย พมา ซูดาน และจีน สําหรับประ
เทศที่นําเขางาที่สําคัญคือ ญี่ปุนที่มีปริมาณถึง 139,566 ตัน
รองลงมาคือเกาหลีใต สหรัฐอเมริกา จีน อียิปต สิงคโปร ตุรกี
อิสราเอล และเยอรมันนีตามลําดับ สําหรับความตองการงาดํา
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เพื่ อ การบริ โ ภคโดยตรงนั้ น ญี่ ปุ  น มี นํ า เข า งาดํ า ประมาณ
ปละ 1.2-1.5 หมื่นตัน การผลิตงาของประเทศไทยมีผลผลิต
รวมเฉลี่ยอยูที่ 35,000 - 40,000 ตัน/ป โดยมีการสงออกใน
รูปของเมล็ดงาประมาณรอยละ 65 ใชภายในประเทศประมาณ
รอยละ 25 ซึ่งอยูในรูปของนํ้ามันรอยละ 20 และในรูปเมล็ด
รอยละ 80 แนวโนมของตลาดทัง้ ภายในและตางประเทศพบวา
มีความตองการใชงาในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552)
งา ที่ปลูกในประเทศไทยมี 3 ชนิดคือ งาขาว งาดํา และ
งาแดง ปกติงาทีใ่ ชบริโภคไดแก งาขาวธรรมชาติ งาดํา และงา
ขาวขัด การบริโภคเมล็ดงาสวนใหญจะเปนงาขาวและงาดําที่
นํามาแปรรูปเปนอาหาร และผลิตนํ้ามันงา สวนงาแดงนิยมใช
อัดนํ้ามัน โดยเมล็ดงาดําเปนที่ตองการและยอมรับกันอยาง
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แพรหลายในหมูชาวจีน เกาหลี และญี่ปุน สําหรับประโยชน
ตอสุขภาพ ปกติเราจะใชเมล็ดงาเพือ่ ปรุงแตงอาหารทัง้ อาหาร
หวานและคาวหลายชนิด เชน ขนมถั่วกระจก ถั่วตัด สลัดงา
กระยาสารท ขนมคอเปด ขนมถั่วแปบ เนยงา ไอศกรีมงา
นํ้ามันงา นํ้าจิ้มทอดมัน สุกี้ ฯลฯ งาเมื่อนํามาคั่วแลวจะมี
กลิ่นหอม นารับประทาน นอกจากนั้นงายังใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ยารักษาโรค และเครื่องสําอาง เพื่อ
จําหนายทัง้ ภายในประเทศและสงออก รวมทัง้ การสงออกเมล็ด
งาดวย ดังนั้นความตองการและการใชประโยชนจากงามีแนว
โนมสูงขึ้นในอนาคต (กรมวิชาการเกษตร, 2551)

คุณคาทางอาหารของงา
งา เปนพืชนํา้ มันทีม่ ขี นาดเล็ก มีรสชาติมนั และมีกลิน่ หอม
รวมทั้งมีคุณคาทางอาหารสูง เมล็ดงามีไขมันประมาณรอยละ
35 - 57 โปรตีนรอยละ 19 - 25 และมีกรดอะมิโนที่จําเปนตอ
รางกาย 2 ชนิด คือ กรดเมทไธโอนินและทริปโตแฟน ซึง่ จําเปน
ตอสุขภาพ ในขณะทีพ่ ชื สวนใหญมนี อ ยหรือไมมเี ลย นอกจาก
นี้เมล็ดงายังอุดมไปดวยสารอาหารตางๆ เชน เสนใยอาหาร
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม โปแตสเซียม วิตามินบี1
บี2 และไนอาซิน เปนตน งามีกรดไขมันทีไ่ มอมิ่ ตัวสูงประมาณ
รอยละ 85 คือกรดโอเลอิคและกรดลิโนเลอิค ปริมาณวิตามินอี
ในงาจะอยูใ นรูปแกมมา โทโคฟรอล ประมาณ 300 – 800 ppm.
วิตามินอีมคี ณ
ุ คาทางอาหารสูงและมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารกันหืน
ตามธรรมชาติ วิตามินอีในรูปของสารโทโค-ฟรอล (Tocopherol)
โดยเฉพาะแกมมา-โทโคฟรอล (g-tocopherol) จะมีอยูใน
นํ้ามันงาสูงกวาโทโคฟรอลในรูปแบบอื่นๆ คือ แอลฟา-โทโคฟ
รอล, บีตา - โทโคฟรอล, และเดลตา - โทโคฟรอล ซึ่งวิตามิน
อีจะชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันตอโรค โดยเฉพาะการปองกัน
และตอตานการเกิดโรคมะเร็ง ในนํ้ามันงามีสารโทโคฟรอลสูง
ประมาณ 200 - 800 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นํ้ามันงาจึงมีคุณคา
ทางอาหารสูง กลิ่นหอมและไมเหม็นหืนงายเพราะมีวิตามินอี
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระในปริมาณสูง

สารตานอนุมูลอิสระในเมล็ดงา
ในรางกายของมนุษย อนุมูลอิสระถูกสรางขึ้นมาไดจาก
กระบวนการเมแทบอลิซึมของรางกายเอง และในภาวะที่ผิด
ปกติ เชน ภาวะของโรคหรือภาวะที่รางกายแวดลอมดวย
มลพิษ โดยในภาวะทีผ่ ดิ ปกติจะสงผลใหรา งกายเกิดการสะสม
ของอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนที่รางกายตองหา
ทางปองกันตนเองจากการทําลายของอนุมลู อิสระเหลานัน้ สิง่
ทีร่ า งกายสรางขึน้ เพือ่ ปกปองตัวเองคือ ระบบตานอนุมลู อิสระ
หรือแอนตี้ออกซิแดนท (antioxidants) ซึ่งประกอบดวยสาร
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หรือเอนไซมตางๆ ในรางกาย โดยรางกายมีกลไกที่จะกําจัด
อนุมูลอิสระ เหลานี้ 2 วิธี คือ ใชเอนไซมตางๆ ในรางกายเชน
Superoxide dismultase (SOD) และไมใชเอนไซม แตใช
วิตามินอี (tocopherol) เบตาคาโรทีน (Betacarotene) และ
วิตามินซี ซึ่งแมมีความเขมขนตํ่า แตยังสามารถชะลอหรือ
ปองกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสาร (substrate) ที่ไวตอการ
เกิดปฏิกริ ยิ า โดยสาร (substrate) ดังกลาวจะหมายรวมถึงสาร
เกือบทุกชนิดในรางกาย เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต
ดีเอ็นเอ อยางไรก็ตาม มีบางภาวะทีป่ ริมาณอนุมลู อิสระมีมาก
เกินกวาทีร่ ะบบแอนตีอ้ อกซิแดนทจะจัดการได ซึง่ จะทําใหเกิด
ภาวะที่เรียกวา oxidative stress ขึ้นมาและจะสงผลกระทบ
ตางๆ ตอเซลลสงิ่ มีชวี ติ เชน การทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่
ของดีเอ็นเอ โปรตีน คารโบไฮเดรต และเกิดการทําลายของ
กลุมโมเลกุลที่มีพันธะ S-H และเยื่อหุมเซลล กอใหเกิดผลเสีย
ตอเซลล และการทําลายเซลล อันเปนสาเหตุของการแก
(aging) และรุนแรงไปถึงการเกิดเปนโรคภัยไขเจ็บตางๆ เชน
เสนเลือดตีบ โรคเกี่ยวกับภูมิคุมกัน (autoimmune disease)
โรคทีเ่ กิดจากการทีเ่ ลือดกลับไปเลีย้ งอวัยวะทีเ่ คยมีการตีบตัน
ของเสนเลือดในระยะสั้นๆมากอน (reoxygenation injury,
reperfusion injury) รวมไปถึงโรคมะเร็งเปนตน (Aksaranugraha, 2003) และแมภายในรางกายจะมีกลไกทีจ่ ะกําจัดอนุมลู
อิสระ แตเอนไซมตางๆ ที่ใชกําจัดอนุมูลอิสระเชน SOD มี
ปริมาณจํากัด แตสารที่เราสามารถทานเสริมไดแก วิตามินอี
วิตามินซี เบตาคาโรทีน ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ ปจจุบัน
พบวามีรายงานวิจยั ซึง่ กลาวถึงการทานผักและผลไม สามารถ
ลดความเสีย่ งตอการเปนมะเร็งหลายกลไก อีกทัง้ การทีผ่ กั และ
ผลไมมีกากใยมากจะยังชวยลดการเกิดมะเร็งลําไสใหญ และ
กลไกทางดานตานอนุมูลอิสระก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของการ
ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง จากการวิจัยพบวาผักและผลไม
ชวยลดความเสี่ยงตอโรคมะเร็งกระเพาะอาหารไดถึง 5.5 เทา
(Sumino et al., 2002; Caygill et al., 1998; Terry et al., 1998)
งา นอกจากจะจัดเปนอาหารสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ คาทางอาหาร
ทีด่ หี ลายประการแลว ในเมล็ดงายังมีสารประกอบฟโนลิคชนิด
หนึ่ง ซึ่งอยูในกลุมของลิกแนน (lignans) สามารถเปนสารกัน
หืนธรรมชาติหรือสารตานอนุมูลอิสระหรือแอนติออกซิแดนท
(antioxidant) ที่สําคัญ ไดแก เซซามิน (sesamin) เซซาโมลิน
(sesamolin) รวมทั้งเซซามอล (sesamol) และเซซามินอล

(sesaminol) ที่เกิดจากการแตกตัวหรือเปลี่ยนรูปของเซซาโม
ลิน (sesamolin) เมื่อผานการอบในอุณหภูมิที่เหมาะสม และ
ในนํ้ามันงายังมีวิตามินอี ในรูปของแกมมา-โทโคฟรอลสูงกวา
พืชชนิดอื่น (ศิริรัตนและนฤทัย, 2549; Budowski, 1950)
ลิกแนนในงาเปนสารตานอนุมลู อิสระ ซึง่ เปนสารประกอบ
เชิงซอนในกลุมฟนิล (Phenyl) มีสมบัติเปน pro-oxidant
effects เมื่อมีความเขมขนตั้งแต 100 mM (Hou et al., 2004)
โดยสูตรโครงสรางของเซซามินและเซซาโมลินมี two methylenedioxy bridges และมีหมู OH 4 กลุม จึงสามารถยับยัง้ หรือ
จับ Reactive oxygen species (ROS) ในสภาวะปกติไดดีกวา
เซซามอลที่มีหมู 2 กลุม สารเซซามินสามารถ metabolized
ในตับและเปลี่ยนรูปเปน antioxidative เพื่อยับยั้งการสราง
superoxideใน aortic endothelium (Nakano et al., 2002)
และเซซามินในรูปแบบของ metabolized forms นั้นยังทําให
ผลตอการยับยั้ง ROS ( O2- ,.OH ) ไดดีกวาในรูปแบบเซซา
มินทั่วไป เมื่อทดสอบดวยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
radical (DPPH) และวิธี Thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) (Nakai et al., 2003) จากการศึกษา
ความสามารถในการกํ า จั ด อนุ มู ล อิ ส ระโดยวิ ธี วั ด DPPH.
kinetic model ใน the second-order rate constant k2 values
ของสารตานอนุมูลอิสระในงาโดยคํานึงถึงการจับอนุมูลอิสระ
ของ DPPH พบวาคา k2 values เปนไปตามลําดับคือเซซา
มอล > เซซามิน > เซซาโมลิน > เซซามินอล ตามลําดับ
(Suja et al., 2004).
ลิกแนนเปนสารที่มีประโยชนตอสุขภาพ โดยสารลิกแนน
เหลานี้สามารถชวยชะลอความแก ลดระดับคลอเลสเตอรอล
และชวยปองกันปฏิกิริยาที่จะเกิดมะเร็ง ในการศึกษาทดลอง
ทัง้ ในมนุษยและสัตวทดลอง พบวาสารเซซามินในงา มีบทบาท
ในการเปนสารตานอนุมลู อิสระ (Yamashita et al., 2000) สาร
ตานการเกิดมะเร็ง (Hirose et al.,1992) สามารถชวยลดความ
ดันโลหิต (Matsumura et al., 1998) ชวยสงเสริมกิจกรรมของ
วิตามินอี ปองกันการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันซึ่ง มีผลตอ
serum triacylglycerol และ hypocholesteremic (Ide et al.,
2003; Yamashita et al., 2000; Hirata et al., 1996) เปนตน
นํา้ มันงาจะมีความคงตัวตอการเกิดออกซิเดชัน่ มากกวานํา้ มัน
พืชชนิดอื่น ถึงแมวาจะมีปริมาณ unsaturated fatty acids
ประมาณ 85% (Chang et al., 2002; Budowski & Markely,
1951) และความสามารถในการคงตัวของนํา้ มันงาจะขึน้ อยูก บั
อุณหภูมิการคั่วของงา (Yen & Shyu, 1989)
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับสารตานอนุมลู อิสระในงาทีน่ า สนใจ
อีกเรือ่ งหนึง่ คืองานวิจยั ของ Shyu (2009) ซึง่ ไดทาํ การศึกษา
ผลของการใหความรอน โดยการคั่วกากงาที่สภาวะตางๆ กับ
สมบัตกิ ารจับอนุมลู อิสระของสารสําคัญในงา และทําการสกัด
นํ้ามันออกจากเมล็ดงา นําสวนของงาที่สกัดนํ้ามันออกแลว
มาทําการสกัดดวยเมทธนอล แลวไปทําการวิเคราะหดวยวิธี
DPPH scavenging ability (ความเขมขนของตัวอยาง 100 μg/ml)
พบวา ที่สภาวะการคั่วที่อุณหภูมิ 180, 200 และ 220 °C ที่
เวลา 5, 10, 20 และ 30 นาที ตางๆ โดยใช α-Tocopherol
เปน positive control โดยพบวา α-Tocopherol มีคา DPPH
radical scavenging ability สูงทีส่ ดุ (92.5%) และสารสกัดเมท
ธานอลของกากงาคั่วจะสูงกวากากงาที่ไมผานการคั่วซึ่งมีคา
DPPH radical scavenging ability ตํ่าสุด (16.0%) เมื่อเทียบ
กับตัวอยางสารสกัดจากกากงาอื่นๆ และคา scavenging
ability จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการคั่วสูงขึ้นจาก 180 °C ถึง
220 °C ซึ่งจะทําใหเห็นวาการคั่วงา นอกจากเปนการเพิ่มสี
และกลิน่ ทีพ่ งึ ปรารถนาแกงาทีจ่ ะนําไปสกัดนํา้ มันงาแลว (Yen,
1990; Yen & Shyu,1989) ยังสามารถเพิ่ม DPPH radical
scavenging ability ของกากงาไดเชนกัน
กากงาซึง่ หมายถึงเมล็ดงาทีส่ กัดนํา้ มันงาแลว เปนอีกสวน
มีคุณคาทางอาหารที่ดี มีกรดอะมิโนเมทไธโอนินสูง มีสาร
เซซามินและเซซามอล ซึ่งในหลายประเทศไดมีการสกัดสาร
เซซามินจากเมล็ดงาและกากงาบรรจุแคปซูลจําหนายเปน
อาหารเสริมสุขภาพ นอกจากนีก้ ากงายังสามารถนํามาแปรรูป
เปนแปงงาเพือ่ นําไปผสมรวมกับแปงธัญพืชชนิดตางๆ สําหรับ
การทําขนมปงและขนมปงกรอบ คุกกี้ และของขบเคี้ยวชนิด
ตางๆ เปนการเสริมคุณคาทางโภชนาการและเพิ่มมูลคาของ
ขนมเหลานั้น
จากข อ มู ล เบื้ อ งต น จะเห็ น ได ว  า งา เป น ธั ญ พื ช ที่ มี
ประโยชนตอ สุขภาพมากมาย แนวโนมตลาดของงาทัง้ ในยุโรป
และเอเชียมีการเจริญเติบโตขึน้ อยางรวดเร็ว เนือ่ งมาจากมีการ
บริโภคงาเพื่อเปนอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยงาสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริโภคโดยตรง และในอุตสาหกรรม
นํ้ามันบริโภค อุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่นๆ ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร ไดอยางแพรหลาย เพื่อประโยชนเชิงสุขภาพที่
ปลอดภัยตอการบริโภค
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เมล็ดงาแดง

เมล็ดงาดํา

เมล็ดงาขาว

รูปที่ 1. ชนิดของเมล็ดงา

รูปที่ 2. สูตรโครงสรางทางเคมีของลิกแนนในงาที่สามารถ
ละลายในไขมัน

รูปที่ 3. สูตรโครงสรางทางเคมีของลิกแนนในงาที่สามารถ
ละลายในนํ้า

รูปที่ 4. ตัวอยางผลิตภัณฑจากงาที่มีจําหนายในทองตลาด
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